
            በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የመዳን ወንጌል፡፡ 

          ሕግህ ለእግሬ መብራት፥ ለመንገዴ ብርሃን ነው።»(መዝ 119፣105) 

1) 

ሀ) «ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም፤ ወደ 
እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ 
ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ 
ያስፈልገዋልና።» (ዕብራውን11፣6) 

በመጀመሪ፤እግዚአብሄር(ዘፍጥረ
ት 1፣1) 

ለ) «ተራሮች ሳይወለዱ፥ ምድርም ዓለምም ሳይሠሩ፥ 
ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አንተ 
ነህ።»(መዝ.90፣2) 

 ሐ) «ለዘላለም የሚኖር ስሙም ቅዱስ የሆነ፥ ከፍ 
ያለው ልዑል እንዲህ ይላል። የተዋረዱትን ሰዎች 
መንፈስ ሕያው አደርግ ዘንድ፥ የተቀጠቀጠውንም 
ልብ ሕያው አደርግ ዘንድ፥ የተቀጠቀጠና የተዋረደ 
መንፈስ ካለው ጋር በከፍታና በተቀደሰ ስፍራ 
እቀመጣለሁ።» (ኢሳያስ 57፣15) 

መ)«አላወቅህምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር 
የዘላለም አምላክ፥ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው፤ 
አይደክምም፥ አይታክትም፥ ማስተዋሉም 
አይመረመርም።» (ኢሳያስ 40፣28) 

ሠ)«በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር 
ዘንድ ነበረ፥ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። » 

ሀ) «እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፤ 
በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፤ ወንድና ሴት አድርጎ 
ፈጠራቸው።» (ዘፍጥረት 1፣27) 

2)እግዚአብሄር ሰውን ሠርቷል 

እግዚአብሄር ሰውን ዘር በሙሉ ለራሱ 
እውነተኛና ትልቅ ዓላማው፤ የእርሱ ልጆች 
እንዲሆኑ ፈጥሯቸዋል 

ለ) አዳም የእግዚአብሄር ልጅ(ሉቃስ 3፣38) 

3) 

ነገርግን ሰው በእግዚአብሄር ላይ ጀርባውን 
አዞረ፤ቃሉን (ኢሱስ ክርስቶስን ገፋ፤ደግሞም 
የሰይጣንን ቃል እንደእውነት አድረጎ ተቀበለ፡፡ 
(ዘፍጥረት 2፣16-17፤3፣1-5) እግዚአብሄር 
ያለውን በመቀየር፣በዚያም ላይ በመጨመር 
፣ከእርሷም በመውሰድ፣ወንዱና ሴቷ ለሰይጣን 
ማታለል እና ለዐይናቸው ማስረጃ በቀላሉ 
የሚያዙ ነበሩ፡፡ በጥንቃቄ ይዘውት የነበሩትን 
ቃል በነቃ ህሊና መግፋታቸውን ፣ወይንም 
እግዚአብሄር ምን ብሏቸው እንደነበር 
እርስበእርሳቸው ለማስታወስ ከእነርሱ አንጻር 
ግልጽ እንዳልነበር አልተነገረንም፡፡ እግዚአብሄር 
ለአዳም የነገረውን ሙሉውን እውነት ለሄዋን 
ማከፈልን ያላደረገው እርሱ እንደሆነ ፡ ወይንም 
ቃሉን በግደለሽነት የሰማችው ሄዋን 
እንደነበረችም አልተነገረንም፡፡ እኛ ምናውቀው 

እነርሱ እግዚአብሄር  እንዲያደርጉ የነገራቸውን 
አለማድረጋቸውን ነው፡፡ 

ሰው ኃጢአትን አደረገ 

ሀ) «ሁሉ ኃጢአትን ሠርተዋልና የእግዚአብሔርም 
ክብር ጎድሎአቸዋል፤»(ሮሜ 3፣23) 

ለ) «ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ 
ዓለም ገባ በኃጢአትም ሞት፥ እንደዚሁም ሁሉ 
ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ፤»(ሮሜ 
5፣12) 

ሐ) «የማይበድልም ሰው የለምና አንተን ቢበድሉ፥ 
ተቈጥተህም ለጠላቶቻቸው አሳልፈህ ብትሰጣቸው ሩቅ 
ወይም ቅርብ ወደ ሆነ ወደ ጠላቶች አገር 
ቢማረኩም፥» (1ኛ ነገስት 8፣46) 

እጅግ ዘግይተው፣ወንዱና ሴቷ እግዚአብሄር 
ተናግሯቸው የነበረውን ሙሉ ተጽእኖ 
ተረዱት፡፡ እነርሱ በቀላሉ የተቀበሉት የሰይጣን 
ውሸት ከእግዚአብሄር ተለይተው እንዲሞቱ 
ምክንያት ሆኗቸዋል፡፡(ዘፍጥረት 2፣17፤ቆላስያስ 
2፣13፤ኤፌሶን2፣1-5)እንዲሁም እነርሱ ከዚህ 
በፊት ለማያውቋቸው ሁሉም ዓይነት የችግር 
ምንጮች በር ከፋች ሆኖባቸዋል፡፡(ዘፍጥረት 
3፣14-19) 

4)ሞት 

ሀ) «የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና፤ የእግዚአብሔር 
የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን 
የዘላለም ሕይወት ነው።»(ሮሜ 6፣23) 

ለ) «ጻድቅ ከጽድቁ ተመልሶ ኃጢአትን ቢሠራ 
ይሞትባታል።»(ህዝቅኤል 33፣18) 

ሐ) «እነሆ፥ ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው፤ የአባት ነፍስ 
የእኔ እንደ ሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ የእኔ ናት፤ 
ኃጢአት የምትሠራ ነፍስ እርስዋ ትሞታለች።» 
(ህዝቅኤል18፣4) 

እስከዚህ ነጥብ ድረስ ወንድየውና ሴቲቱ 
ያለምን ኩፉ ርኩሰት በአንድ ላይ 
ህይወታቸውን በደስታ ነበሩ፤ ያለምንም ክፉ 
ሆነ እውቀትን ባለማወቅ ነበሩ፡፡ አሁን፣ 
ዓይናቸው በመከፈቱ፣ሁሉም ነገር 
ተለውጧል፡፡እነርሱ ወደታች በጣላቸው 
በርኪሰት በተሞላ አስተሳሰብ ምክንያት 
የሚያፍሩ ሆነዋል፡፡እናም ለረሳቸው መሸፈኛን 
አዘጋጁ፡፡እነርሱ እርስ በእረሳቸውእና በወሲብ 
ግንኙነታቸውም ሙሉ በሙሉ የተጋለጡ 
ሆኑ፡፡ አሁን ሀፍረት ስፍራውን ያዘ፤ እናም 
ከራቻቸው ተወሰኑ ነገሮችን ከእርስ በእረሳቸው 
እና ከእግዚአብሄር መሸፈን 
ጀመሩ፡፡(ዘፍጥረት3፣7-11)ይህም 
በእግዚአብሄርና በእረርሱ በሁለቱም መካከል 
ለወጡበት የማይቻላቸው ማለያያ ምክንያት 

ሆኗል፡፡ ደግሞ በጾተዎች መካከል ማንም ሰው 
ሙሉበሙሉ ሊጥሰው የማይችለውን መለያየት 
አምጥቷል፡፤ስለሆነም መጽሀፍቅዱስ 
የሚነግረን፤ 

5) ኃጢአት ይለያል 

ሀ) «ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከዔድን ገነት 
አስወጣው፥ የተገኘባትን መሬት ያርስ ዘንድ።  
አዳምንም አስወጣው፥ ወደ ሕይወት ዛፍ 
የሚወስደውንም መንገድ ለመጠበቅ ኪሩቤልንና 
የምትገለባበጥ የነበልባል ሰይፍን በዔድን ገነት 
ምሥራቅ አስቀመጠ። »(ዘፍጥረት 3፣23-24) 

ለ)«ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ 
መካከል ለይታለች፥ እንዳይሰማም ኃጢአታችሁ ፊቱን 
ከእናንተ ሰውሮታል።» 

ሀ) «ሁላችን እንደ ርኩስ ሰው ሆነናል፥ ጽድቃችንም 
ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ነው፤ ሁላችንም እንደ 
ቅጠል ረግፈናል፥ በደላችንም እንደ ነፋስ 
ወስዶናል።»(ኢሳያስ 64፣6) 

6) ሰው እራሱን ለማዳን አይችልም 

ለ) «ወንድም ወንድሙን አያድንም፥ ሰውም 
አያድንም፤ ቤዛውን ለእግዚአብሔር አይሰጥም፥ 
ለዘላለም እንዲኖር፥ ጥፋትንም እንዳያይ፤ የነፍሳቸው 
ለውጥ ከብሮአልና፥ ለዘላለምም ቀርቶአልና። » 
(መዝሙር 49፣7-9) 

ስለዚህ አሁን ሁሉም የሰው ዘር ያለተስፋና ያለ 
እግዚአብሄር የቀረ መሆኑን በቃሉ ውስጥ 
በኤፌሶን(2፣12፤4፣17-19፣እንዲሁም ኤፌሶን 
2፣1-5) አስታውሱ፡፡ 

ነገርግን አሁን ለእግዚአብሄር ለራሱ 
ወደምንሆንበት ቁጥር አንድ እንመለስ፡፡ 

7) 

ሀ) «የምዋቹን ሞት አልፈቅድምና፥ ይላል ጌታ 
እግዚአብሔር፤ ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ።» 
(ህዝቅኤል18፣32) 

እግዚአብሄር መሀሪ ነበር 

ለ)እኔ ሕያው ነኝና ኃጢአተኛው ከመንገዱ ተመልሶ 
በሕይወት ይኖር ዘንድ እንጂ ኃጢአተኛው ይሞት 
ዘንድ አልፈቅድም፥ ይላል ጌታ እግዚአብሔር፤ 
የእስራኤል ቤት ሆይ፥ ተመለሱ፥ ከክፉ መንገዳችሁ 
ተመለሱ፤ ስለ ምንስ ትሞታላችሁ? በላቸው።«» 
(ህዝቅኤል33፣11) 

ሐ) «ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ 
ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም፥ ነገር ግን ሁሉ ወደ 
ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ 
ስለ እናንተ ይታገሣል»2ኛ ጴጥሮስ3፣9) 

ስለዚህ፣የሰው ዘር በዚህ እረዳታ 
የለሽ፣ተስፋቢስ ፣አነጋገርራሱን ለማዳን ምንም 
ነገርለማድረግአይችለ፤ም፡፡(ህዝቅኤል 
22፣30)፤እግዚአብሄርወደ ድረጊት 



አልፏል፡፡እርሱ ራሱን ቤዛ በማድግ ክፍያውን 
አስቀምጧል፡፡(ኢሳያስ 59፣16እና 63፣5) 

8) እግዚአብሄር ኢየሱስ ክርስቶስን 
ልኮታል 

ሀ) «በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት 
እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ 
ልጁንእስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።» 
(ዮሐንስ 3፣16) 

ለ)«በነገው ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ 
አይቶ እንዲህ አለ። እነሆ የዓለምን ኃጢአት 
የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ።»ዮሐንስ 1፣29) 

ሐ)«ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው። አባቴ 
ሆይ አለ። እርሱም። እነሆኝ፥ ልጄ አለው። እሳቱና 
እንጨቱ ይኸው አለ፤ የመሥዋዕቱ በግ ግን ወዴት 
ነው? አለ። አብርሃምም። ልጄ ሆይ፥ የመሥዋዕቱን 
በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው፤ ሁለቱም አብረው 
ሄዱ።» (ዘፍጥረት22፣7-8) 

መ) «አብርሃምም ዓይኑን አነሣ፥ በኋላውም እነሆ 
አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በዕፀ ሳቤቅ ተይዞ 
አየ፤ አብርሃምም ሄደ በጉንም ወሰደው፥ በልጁም 
ፋንታ መሥዋዕት አድርጎ ሠዋው። አብርሃምም ያንን 
ቦታ ያህዌ ይርኤ ብሎ ጠራው፤ እስከ ዛሬም ድረስ 
በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ይባላል። »(ዘፍጥረት 
22፣13-14) 

ሠ) «ዝማሬ በተቀደሰች የዐውደ ዓመት ሌሊት 
እንደሚሆን ዝማሬ ይሆንላችኋል፤ ወደ 
እግዚአብሔርም ተራራ ወደ እስራኤል አምባ ይመጣ 
ዘንድ እንቢልታ ይዞ እንደሚሄድ ሰው የልብ ደስታ 
ይሆ ንላችኋል።» (ኢሳያስ 30፣29) 

ረ) «ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ ዓለት 
ጠጥተዋልና፥ ያም ዓለት ክርስቶስ ነበረ።» 
(1ኛቆሮንቶስ 10፣4) 

ሰ) «ዝማሬ በተቀደሰች የዐውደ ዓመት ሌሊት 
እንደሚሆን ዝማሬ ይሆንላችኋል፤ ወደ 
እግዚአብሔርም ተራራ ወደ እስራኤል አምባ ይመጣ 
ዘንድ እንቢልታ ይዞ እንደሚሄድ ሰው የልብ ደስታ 
ይሆንላችኋል።»(ኢሳ.30፣29)ሸ)««ይከተላቸው 
ከነበረው ከመንፈሳዊ ዓለት ጠጥተዋልና፥ ያም ዓለት 
ክርስቶስ ነበረ።»(1ኛቆሮንቶስ 10፣4) 

ሀ)«ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር 
እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ ዓመፀኞች አንድ 
ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቶአልና፤ በሥጋ ሞተ 
በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ፥»(1ኛ ጴጥሮስ 3፣18) 

በማቴዎስ 24፣24 እውነተኛው ኢየሱስ 
ሀሰተኞች ነቢያትና ሀሰተኛው ክርሰቶሶች 
የተመረጡትን እሰከሚስቱ ድረስ ይመጣሉና 
ተብሎ በተነገረበት ጊዜ የተመዘገበው ሲሆን፣ ያ  
የተቻለ ከነበር፣ደግሞም ጳውሎስ 
ለቆሮንቶሳውያን አማኞች ምንም እንኳን የተለየ 
ኢየሱስ፣የተለየ ወነወጌል፣እና የተለየ መንፈስ 
ቢሰብኩላችሁ በማለት ተናግሯቸዋል፡፡(2ኛ 
ቆሮ.11፣4) በአሁኑ ጊዜ፣እነዚህ ሁሉ 
ለመስፋፋት ሲስተዋወቁ ይታሉ፡፡ነገርግን አንድ 
ብቻ እውነተኛ ኢየሱስ የሚኖር ሲሆን፣ 
እርሱም የእግዚአብሄር ቃል ነው፡፡ አንድ ብቻ 

እውነተኛ ወንጌል የሚኖር ሲሆን፣እርሱም 
የእግዚአብሄር ቃል ነው፤ እንዲሁም እነድ ብቻ 
መንፈስቅዱስ የሚኖር ሲሆን ፣እርሱም 
የክርስቶስ መንፈስ፣ የቃሉ መንፈስ 
ነው፡፡(ኤፌሶን4፣4፤ገላትያ1፣6-
9፤1ኛቆሮንቶስ3፣11) 

9) ነግርግን ኢሱስ ማን ነው? 

ሀ)ሠ)«በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም 
በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፥ ቃልም እግዚአብሔር 
ነበረ። » 

ለ) «ቃልም ሥጋ ሆነ፤ ጸጋንና እውነትንም ተመልቶ 
በእኛ አደረ፥ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው 
ክብር የሆነው ክብሩን አየን።» 

ሐ) «እነሆም፥ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል 
መጣለት። ይህ አይወርስህም፤ ነገር ግን ከጉልበትህ 
የሚወጣው ይወርስሃል።  ወደ ሜዳም አወጣውና። 
ወደ ሰማይ ተመልከት፥ ከዋክብትንም ልትቈጥራቸው 
ትችል እንደ ሆነ ቍጠር አለው። ዘርህም እንደዚሁ 
ይሆናል አለው»(ዘፍጥረት 15፣4-5) 

ሠ) «በደምም የተረጨ ልብስ ተጐናጽፎአል፥ ስሙም 
የእግዚአብሔር ቃል ተብሎአል።»(ራእይ19፣13) 

ሀ) «ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር፥ እርሱ 
ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ 
ተሸከመ፤*ፍ1*» 

10)ኢሱስ ምን አደረገ? 

ለ) «እግዚአብሔርም በደዌ ያደቅቀው ዘንድ ፈከደ፤ 
ነፍሱን ስለ ኃጢአት መሥዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን 
ያያል፥ ዕድሜውም ይረዝማል፥ የእግዚአብሔርም 
ፈቃድ በእጁ ይከናወናል። ከነፍሱ ድካም ብርሃን 
ያያል ደስም ይለዋል፤ ጻድቅ ባሪያዬም በእውቀቱ 
ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል፥ ኃጢአታቸውን ይሰከማል።   
ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል፥ ከኃያላንም 
ጋር ምርኮን ይከፋፈላል፤ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ 
ሰጥቶአልና፥ ከዓመፀኞችም ጋር ተቈጥሮአልና፤ እርሱ 
ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፥ ስለ 
ዓመፀኞችም ማለደ። » (ኢሳ53፣10-12) 

ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የእግዚአብሄር 
ቃል፣በኃጢአት ተሸካሚ በኩል 
በመምጣት፣ሰውን ልጆች ሁሉ ሓጢአቶች 
በራሱ ላይ በማድረግ ሁሉንም ሃጢአት 
ወሰደ፡፡(ኢሳ.53፣6፤ቲቶ2፣11) 

11) ቀራኒዮ ፣የሞት ስፍራ 

ለ)«በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ። ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ 
ሰበቅታኒ? ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ይህም። 
አምላኬ አምላኬ፥ ስለ ምን ተውኸኝ? ማለት 
ነው።»(ማቴዎስ 27፣46)በዚያች ቅጽበት፣ሁሉም 
ጥፋቶች፣ሁሉም ቅጣቶች፣የሰው ዘሮች ሁሉም 
ሃጢአቶች በእረሱ ላይ ተጭነው የነበሩ 
ሲሆን፣እግዚአብሄርም፣አባቱ ከእረሱ ተለይቶት ነበር፡፡ 

ሐ«ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን 
ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን 
ዘንድ እንደ ተጠመቅን አታውቁምን?»(ሮሜ 6፣3) 

እግዚአብሄር ሞትን ጣእር በማጥፋት፣ኢየሱስን 
አስነስቶታል፤ምክንያቱም ለእርሱ በዚህ ማለፍ 
የማይቻል ነበርና(የሐዋስ.2፣24)ምክንቱም 
፣ኢየሱስ ራሱ፣ በፍጹም ኃጢኣት 
የለበትም፡፡(2ኛ 
ቆሮ.5፣21፤1ኛጴጥሮስ2፣22፤ኢሳ.53፣9) 

12)የክርስቶስ ትንሳኤ 

በራእይ መጽሀፍ ውስጥ ፣መንፈሱን ባየ ጊዜ 
የተናገረውን የሀንስ ገልጾታል«በመቅረዞቹም 
መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ፥ እርሱም 
እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ 
መታጠቂያ የታጠቀ ነበር።…እንዲሁም ባየሁትም 
ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅሁ። 
ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህም አለኝ። አትፍራ፤ 
ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ፥  ሞቼም 
ነበርሁ እነሆም፥ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ 
ሕያው ነኝ፥ የሞትና የሲኦልም መክፈቻ አለኝ። 
»(ራእይ1፣13 እና17—18) 

ሀ) «እንዲህም አላቸው። ክርስቶስ መከራ ይቀበላል 
በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥  በስሙም 
ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ 
በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል። 
»(ሉቃስ 24፣46-47) 

13)እምነትና ንስሃ 

ለ) «ጸጋው በእምነት አድኖአችኋልና፤ ይህም 
የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ 
አይደለም፤ ማንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም። 
»(ኤፌሶን2፣8-9) 

14)የውሳኔ ጊዜ 

ሀ) «በፊታችሁ ሕይወትንና ሞትን በረከትንና 
መርገምን እንዳስቀመጥሁ እኔ ዛሬ ሰማይንና 
ምድርን በአንተ ላይ አስመሰክራለሁ፤ እንግዲህ 
አንተና ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን 
ምረጥ፤» (ዘዳግም30፣19፤ምሳ.1፣28-29) 

ለ) «እግዚአብሔርንም ማምለክ ክፉ መስሎ 
ቢታያችሁ፥ አባቶቻችሁ በወንዝ ማዶ ሳሉ 
ያመለኩአቸውን አማልክት ወይም በምድራቸው 
ያላችሁባቸውን የአሞራውያንን አማልክት ታመልኩ 
እንደ ሆነ፥ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ። እኔና ቤቴ 
ግንእግዚአብሔርን እናመልካለን።» 
(ኢያሱ24፣15)፤2ኛ ቆሮ.6፣2) 
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