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የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች ማጣቀሻ / Topical concordance 
 
 
ማውጫ 
 
ሀ. መጽሐፍ ቅዱስ - ከስህተት የጸዳ፣ እንከን የሌለው፣ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ በመነዳት የጻፉት የእግዚአብሔር ቃል 
 ሀ1. መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ይናገራል 
 ሀ2. መጽሐፍ ቅዱስ ከስሕተት የጸዳ ነው 
 ሀ3. መጽሐፍ ቅዱስ በማናቸውም ርዕስ ጉዳዮች ላይ ስሕተት የለበትም 

ሀ4. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስት ያሉ ቃላት በተመረጡ ሰዎች አማካኝነት ከእግዚአብሔር  
ዘንድ የመጡ ናቸው 
ሀ5. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ አስተምህሮዎን ለምን አጠናለሁ፣ ለምንስ እታዘዛቸዋለሁ? 
ሀ6. የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮዎችን እንዴት ልማራቸው እችላለሁ?  

 
ለ. እግዚአብሔር አብ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ 
 ለ1. ስለእግዚአብሔር እንዴት መማር እችላለሁ? 
 ለ2. እግዚአብሔር ራሱን ለሰዎች እንዴት ይገልጻል? 
 ለ3. የእግዚአብሔር ስሞች ባሕሪያቶቹን ይገልጻሉ? 
 ለ4. የእግዚአብሔር ማንነት 
 ለ5. የእግዚአብሔር ባሕርይ 
 ለ6. እግዚአብሔር ምን ያደርጋል - ምግባሩ ምነድን ነው? 
 ለ7. የእግዚአብሔር አባትነት 
 ለ8. የኢየሱስ ክርስቶስ ግብር 
 ለ9. ኢየሱስ እግዚአብሔር ብቻ ሊያደርገው የሚችለውን ሥራ ይሰራል 
 ለ10. ኢየሱስ እግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ ነው 
 ለ11. ኢየሱስ - ፍፁም ሰው እና ፍፁም እግዚአብሔር  
 ለ12. የመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርነት 
 ለ13. የመንፈስ ቅዱስ ግብር 
 
ሐ. መንፈሳዊ አካላት 
 ሐ1. መላእክት - የእግዚአብሔር መልዕክተኞች 
 ሐ2. ዲያቢሎስ - የሰይጣን መላዕክቶች 
 ሐ3. ሰይጣን - ስያሜዎቹና ታረኩ 
 ሐ4. ሰይጣን - ስልጣኑና ግብሩ 
 ሐ5. ዲያብሎስ - የዲያቢሎስ ጥናት 
 ሐ6. የክፋትና፣ የጥንቆላ ሰራተኞች 
 
መ. ኀጢአት/ሰው 
 መ1. የኃጢአት ምንነት (ባሕሪ) 
 መ2. ኀጢአትና ሕግ 
 መ3. ኀጢአት፣ መከራዎችና ፈተናዎች 
 መ4. የሰው አፈጣጠር 
 መ5. ያልተዋጁ፣ የወደቁ ሰዎች ሁኔታ (እጣፈንታ) 
 መ6. የተዋጀ ሰው እና የእግዚአብሔር መንግስት 
 
ሠ. ድነት (መዋጀት) 
 ሠ1. የኢየሱስ ደም (ሙሉ በሙሉ ለሆነ መዋጀት በቂ ነው) 
 ሠ2. የድነት መንገዶች 
 ሠ3. ጥሪ - አስቀድሞ መታወቅ - አስቀድሞ መወሰን 
 ሠ4. ንስሐ 
 ሠ5. የሚያድን እምነት 
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 ሠ6. ዳግም ልደት (ከእግዚአብሔር መወለድ) 
 ሠ7. ጽድቅ 
 ሠ8. ልጅነት 
 ሠ9. የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት 
 ሠ10. በመከራ መጽናት 
 ሠ11. ቅድስና - ንጽሕና 
 ሠ12. መክበር 
 
ረ. ቤተ ክርስቲያን 
 ረ1. ቤተ ክርስቲያን - መግቢያ 
 ረ2. የቤተ ክርስቲያን ተልዕኮ 
 ረ3. ወንጌል - የምስራች ዜና 
 ረ4. ወንጌል በሮሜ መልዕክት እንደተገለጠው 
 ረ5. ወንጌል በኤፌሶን፣ በፊሊጵስዮስና በቆላሲያስ መልዕክቶች እንደተገለጠው 
 ረ6. ሐሰተኛ ወንጌሎች 
 ረ7. የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር 
 ረ8. ማረምና ይቅርታ ማድረግ  
 ረ9. ለአለማቀፋይቱ ቤተ ክርስቲያን በስጦታ የሚያገለግሉ 
 ረ10. መንፈሳዊ ስጦታዎች በክርስቶስ አካል ውስጥ 
 ረ11. መንፈሳዊ ስጦታዎች በቤተ ክርስቲያን ጉባኤዎች  
 ረ12. መንፈሳዊ እድገት 
 
ሰ. በክርስቶስ ማደግ 
 ሰ1. የመንፈስ ፍሬዎች 
 ሰ2. የውሃ ጥምቀት 
 ሰ3. የጌታ እራት - ቁርባን - እንጀራ መቁረስ 
 ሰ4. አምልኮና ምስጋና 
 ሰ5. ሐሰተኛ አምልኮ 
 ሰ6. ጸሎት 
 ሰ7. ጾም 
 ሰ8. መስጠት - አስራቶችና ስጦታዎች 
 ሰ9. ትዳርና ቤተሰቡ 
 
ሸ. ሞትና የመጨረሻው ዘመን 
 ሸ1. አካላዊ ሞትና የሟቹ ሁኔታ 
 ሸ2. የኢየሱስ ዳግም ምጽአት 
 ሸ3. የሙታን ትንሳኤና የመጨረሻው ፍርድ 
 ሸ4. ሰማይና ገሀነም - የመጨራሻዎቹ መዳረሻዎች 
 
ቀ. ሌሎች ጠቃሚ ርዕሰ ጉዳዮች 
 ቀ1. አስርቱ ትዕዛዛት 
 ቀ2. መለኮታዊ የአካል ፈውስ 
 ቀ3. ማሪያም - የኢየሱስ እናት 
 ቀ4. የኢየሱስ ስም 
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ሀ. መጽሐፍ ቅዱስ- ከስህተት የጸዳ፣ እንከን የሌለው፣ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ በመነዳት የጻፉት የእግዚአብሔር ቃል ነው፡፡ 
 
የጥናቱ ማውጫ 
ሀ1. መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ይናገራል 
ሀ2. መጽሐፍ ቅዱስ ከስሕተት የጸዳ ነው 
ሀ3. መጽሐፍ ቅዱስ በማናቸውም ርዕስ ጉዳዮች ላይ ስሕተት የለበትም 
ሀ4. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስት ያሉ ቃላት በተመረጡ ሰዎች አማካኝነት ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጡ ናቸው 
ሀ5. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ አስተምህሮዎን ለምን አጠናለሁ፣ ለምንስ እታዘዛቸዋለሁ? 
ሀ6. የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮዎችን እንዴት ልማራቸው እችላለሁ?  
 
ሀ1. መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ፣ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ይናገራል 
 
ሀ) “የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ 
ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል።’’ (2ጢሞ 3፡16) 
 
“ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ” የሚለው የተጻፈውን የእግዚአብሔርን ቃል ያመለክታል፡፡ 
“ቅሱሳት መጻሕፍት ሁሉ” የሚለው ብሉይና አዲስ ኪዳንን ያመለክታል፡፡ 
 
ኢየሱስ ብሉይ ኪዳንን ቅዱሳት መጻሕፍት ብሎታል (ሉቃስ 24፡27፣ 44፣ 45፤ ዮሐ 5፡39፣ 46፣ 47) 
ጴጥሮስ የጳውሎስን ደብዳቤዎች ቅዱሳት መጻሕፍት ብሏቸዋል (2ጴጥ 3፡15፡16) 
መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ፣ በዚህ ቃል ላይ የሚጨምርም ሆነ የሚቀንስ የእግዚአብሔር ፍርድ 
በእርሱ ላይ ይሆናል፡፡ “ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን መቅሠፍቶች 
ይጨምርበታል፤ ’’ (ራዕ 22፡18፣ 19)  
 
ሀ2. መጽሐፍ ቅዱስ ከስህተት የጸዳ ነው 
 
ሀ) የእግዚአብሔር መንፈስ “ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰዎችን” (2ጴጥ 1፡21) በማንጻት፣ እንዲጽፉት በማድረግ በመጽሐፍ 
ቅዱስ ሰፍረው የሚገኙት ቅዱሳት መጻሕፍት ያለስህተት ተጠብቀው እንዲቆዩ አድርጓል፡፡ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ 
መለኮታዊ በሆነ ምሪት የእነዚህን ቅዱሳት መጽሐፎች ፀሃፊዎች በመምራት፣ እግዚአብሔር ማለት የፈለገው እንዲሰፍር እና 
የመጀመሪያዎቹ ቅጂዎች ሁሉ ከስህተት የጸዱ እንዲሆኑ አድርጓል፡፡ 
 
ለ) መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃላት በእግዚአብሔር ከስህተት እንዲጸዱ ተደርገዋል (ኢሳ 40፡8፤ ማቴ 24፡35) 
ሐ) ብሉይ ኪዳን ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ነው፣ ስለዚህም ስህተት የለበትም (ኢያሱ 1፡8፤ 2ነገ 22፡8፣ 11፣ 13) 
መ) ያለምንም ልዩነት፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ስህተት ሊገኝ አይችልም ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ “መጽሐፉ ሊሻር 
አይችልም - ’’ (ዮሐ 10፡35)፡፡  
 
ኢየሱስ በእብራይስጥ፣ አራማይክና ግሪክ ቋንቋዎች ውስጥ ያሉን የቋንቋዎቹን ምቶች፣ የድምጽ ጥብቀትና መላላት ሕግጋቶች 
ሳይቀር ያለስህተት በመጠቀም ሰብኳል፡፡ እነዚህ ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስ በመጀመሪያ የተጻፈባቸው ቋንቋዎች ናቸው፡፡ 
“ከሕግ እንዲት የውጣ (የእብራይስጥ ትንሳሿ ፊደል) ወይም አንዲት ነጥብ (በፊደል ላይ በመቀመጥ መጥበቅና መላላቱን 
የምታመለክት ጭረት) ከቶ አታልፍም፣ ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ” (ማቴ 5፡18)፡፡  
 
ሀ3. መጽሐፍ ቅዱስ በማናቸውም ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስህተት የለበትም 
 
ሀ) ኢየሱስ፣ ብሉይ ኪዳን ከስህተት የጸዳ መሆኑን አረጋግጧል። በብሉይ ኪዳን ተአምራዊ ታሪኮችን በመጥቀስ፤ ቅዱሳት 
መጻሕፍቱ እዉነተኛ፣ ትክክለኛ፣ ከስህተት የጸዱ እና በማናቸውም ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የተሳሳተ ነገር እንደሌለባቸው 
አረጋግጧል፡፡ 
 
ዘፍጥረት የፍጥረት ታሪክ መዝገብ እንደሆነ አረጋግጧል (ማቴ 19፡4) 
አዳምና ሔዋን (ማቴ 19፡4-6፤ ዘፍ 1፡26፣ 27፣ 2፡7፣ 18) 
ቃየልና አቤል (ማቴ 23፡35፤ ዕብ 11፡4፤ ዘፍ 4፡1-15) 
ሰይጣን (ሉቃስ 11፡18፤ ሕዝ 28፡11-19) 
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ኖህ (ማቴ 24፡37፣ 38፤ ዘፍ 6፡1-14) 
ዮናስ (ማቴ 12፡39፣ 40፤ ዮናስ 1፡7) 
የሎጥ ሚስት (ሉቃስ 17፡32፤ ዘፍ 19፡26) 
 
መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ፣ እያንዳንዱ ቃል እውነት እንደሆነ፣ ሙሉ በሙሉም ሊታመን እንደሚገባ 
ኢየሱስ አሳይቶናል፡፡ 
 
ለ) ብሉይ ኪዳን በማናቸውም ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከስህተት የጸዳ መሆኑን ክርስቶስና ሐዋሪያት አረጋግጠውልናል። 
 
አንዳንድ ዘመነኛ የሃይማኖት ሊቃውንት ግን በሚከተሉት መጻሕፍት ላይ ጥርጣሪያቸውን አሳይተዋል፡፡ ለእነዚህ ሰዎች 
ምላሽ ይሆንዎ ዘንድ እነሆ፡- 
 
ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘሌዋዊያን፣ ዘኁልቁ፣ ዘዳግም- እነዚህ መጻሕፍት በሙሴ የተጻፉ ሲሆኑ ኢየሱስ እውቅና ሰጥቷቸዋል፡፡ 
ዮሐ 5፡46፣ 47 ይመልከቱ፡፡ በእነዚህ ሊቃውንት በሰፊው ለጥቃት ከተጋለጠው የዘዳግም መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ - በ 
ማቴ 4፡4፣ 7-10 እንደተገለጸው ሰይጣንን ድል ለመንሳት ጠቅሷል (ዘዳ 6፡16 እና 10፡20)፡፡ እነዚህ መጻሕፍት “… የመንፈስ 
ቅዱስ ሰይፍ … የእግዚአብሔር ቃል …” (ኤፌ 6፡17) ባይሆኑ ኖሮ፣ ኢየሱስ ጠቅሶ ይጠቀማቸው ነበርን? ፈጽሞ! 
ሊጠቀምባቸው አይችልም! እንግዲያው እነዚህ መጽሐፍት የእግዚአብሔር ቃል ናቸው፡፡ 
 
ኢሳያስ - አዲስ ኪዳን ውስጥ ሃያ-አንድ ጊዜያት ያህል ተጠቅሷል፡፡ ጥቂት ምሳሌዎችን ያገናዝቡ፡- ማቴ 15፡7-9 እና ኢሳ 
29፡13፤ ማቴ 3፡3 እና ኢሳ 40፡3፤ ሐዋ 8፡28-33 እና ኢሳ 53፡7፣ 8። እነዚህ ሦስት ጥቅሶች ከኢሳያስ መጽሐፍ የተለያዩ 
ሦስት ክፍሎች የተውጣጡ ናቸው፡፡ 
 
ዳንኤል - ኢየሱስ፣ ዳንኤል በእግዚአብሔር መንፈስ የተነዳ የመጪው ዘመን ጠቋሚ ነቢይ እንደሆነ ጠቅሷል (ማቴ 24፡15፤ 
ማር 13፡14)፡፡  
 
ዮናስ - ኢየሱስ፣ የዮናስን መጽሐፍ ትክክለኛነትን በማቴ 12፡40፣ 41 ላይ አረጋግጧል፡፡ 
 
ሀ4. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ቃላት በተመረጡ ሰዎች አማካኝነት ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጡ ናቸው፡፡ 
 
ሀ) “ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያላባቸው ናቸው፤ …” (2ጢሞ 3፡16) “የእግዚአብሔር መንፈስ 
ያለባቸው” የሚለው የግሪክ አቻው theopneustos ሲሆን የቃል በቃል ፍቺውም “የእግዚአብሔር እስትንፋስ” ማለት ነው። 
የመጽሐፍ ቅዱስ ደራሲ ራሱ እግዚአብሔር ነው፡፡ ከቅዱሳት ሰዎች አንደበትና ብዕር የወጡት ቃላት “የእግዚአብሔር 
እስትንፋስ” ውጤቶች ናቸው (2ጴጥ 1፡21)፡፡  
 
ለ) ዳዊት፣ ጽሑፎቹ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተገኙ እንደሆነ ሲያረጋግጥ እናያለን፡፡ ዳዊት በርካቶቹን የዳዊት መዝሙር 
ክፍል የጻፈ ሰው ነው፡፡ ዳዊት እንዲህ ይላል፡- “የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ተናገረ፤ … (2ሳሙ 23፡2፤ በተጨማሪ 1ዜና  
 28፡11፣ 12 ይመልከቱ)፡፡  
 
ሀ5. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ አስተምህሮዎችን ለምን አጠናለሁ፣ ለምንስ እታዘዛቸዋለሁ?  
 
ሀ) ለመንፈሳዊ እድገት 
ቅዱሳት መጻሕፍት የመንፈሳዊ እድገታችን መንፈሳዊ ምግቦች ናቸው (ኤር 15፡16፤ ሕዝ 3፡1-3፤ 1ጴጥ 2፡2፤ 1ቆላ 3፡1፣ 2፤ 
ዕብ 5፡12-14) 
 
ለ) ከኀጢአት ለመጠበቅ 
የእግዚአብሔር ቃል ከኀጢአት እንዲርቁ ያደርጎታል፡፡ በአንጻሩ ኀጢአት ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ያርቆታል (መዝ 119፡
9፣ 11፣ 133) 
 
ሐ) ጤናንና ፈውስን ለመለማመድ 
የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዛትን መታዘዝ፣ አካላዊ ጤናና የፈውስ ውጤት አላቸው (ዘዳ 15፡26፤ መዝ 107፡20፤ 119፡50)፡፡  
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መ) ለመበልጠግ 
ኢያሱ መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ የመጀመሪያ ሰው ነበር፡፡ ይህንን መጽሐፍ በማንበብና በመታዘዝ በረከትና ብልጥግና 
እንደሚያገኝ ቃል ኪዳን ተቀበለ (ኢያሱ 1፡8)፡፡ ፍሪያማና ውጤታማ ለመሆን የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮዎችን ያሰላስሉ 
(መዝ 1፡1-3)፡፡  
 
ሠ) በእግዚአብሔር መንገድ ለመጓዝና አለማስተዋልን ለመበቀል 
ቅዱሳት መጻሕፍት የመንገዳችን መብራቶ ናቸው (መዝ 119፡104፣ 105)፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍት አለማስተዋልን ይገፋሉ (መዝ 
119፡130)፡፡  
 
ሀ6. የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮዎችን እንዴት ልማራቸው እችላለሁ? 
 
(ዮሐ 20፡31)፡፡ (ዮሐ 5፡39)፡፡ በየምዕራፉና በእየገጾቹ ላይ ኢየሱስን ይፈልጉ፡፡ (ሉቃስ 24፡44)፡፡  
 
ሀ) በመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ይማራሉ 
“ቃሉን ከመመገቦ” በፊት በጾሎት በእግዚአብሔር ፊት ይሁኑ፡፡ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምርዎና ማስታልዎን እንዲቀባ 
ይጠይቁ (ዮሐ 14፡26፤ 1ቆሮ 2፡12-14፤ 1ዮሐ 2፡27)፡፡ ከአይኖችዎና ልብዎ ላይ መጋረጃ እንዲነሳና ብሉይ ኪዳንን መረዳት 
እንዲችሉ ይጸልዩ (2ቆሮ 3፡14-16)፡፡ መንፈስ ቅዱስ ማስተዋልዎን ይከፍትልዎ ዘንድ ይጸልዩ (ሉቃስ 24፡25፣ 27፣ 44፣ 
45)፡፡  
መጽሐፍ ቅዱስ በሚያነቡበት ወቅት “…የጥበብና የመገለጥ መንፈስ…” በልብዎና በአእምርዎ ላይ እንዲሆን ይጸልዩ (ኤፌ 1፡
17፣ 18)፡፡  
 
ለ) በመደበኛ ንባብ ይማራሉ 
በየዕለቱ መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ ቢያንስ 30 ደቂቃ ይፀልዩ፡፡ በየዕለቱ አንድ የመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ቢያነቡ መዝሙረ 
ዳዊትን በአመት ሁለት ጊዜ ማንበብ ይችላሉ ማለት ነው፡፡ ከምሳሌ መጽሐፍ በየዕለቱ አንድ ምዕራፍ ቢያነቡ ይህን መጽሐፍ 
በወር አንድ ጊዜ ያነባሉ ማለት ነው፡፡ ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ሦስት ገጾችን በየዕለቱ ቢያነቡ፣ በአመት ውስጥ ይህን 
መጽሐፍ አንብበው መጨረስ ይችላሉ፡፡ ከአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ሦስት ገጾችን በየዕለቱ ቢያነቡ፣ በአመት ውስጥ ሦስት ጊዜ 
ይህንን መጽሐፍ ያነባሉ ማለት ነው፡፡ በሚያነቡበት ወቅት፣ እርሳስ ወይም ሀይላይተር በመጠቀም እርሶ ስላሉበት ሁኔታ 
የሚናገሩ ክፍሎችን ወይም የባረኮት ጥቅስ ስር ያስምሩ፡፡ 
 
ሐ) በተቀናጀ አጠናን ይማራሉ 
በእዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች ማጣቀሻ /Topical concordance/ ስር ያሉትን ዝርዝሮች በየዕለቱ ለ25 ደቂቃዎች 
ያጥኑ፡፡ ትምህርቶቹን በሚያጠኑበት ወቅት የሚያገኙዋቸውን እያንዳንዱን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ያንብቡ፡፡ በመጽሐፍ 
ቅዱስዎ ላይ ከጥቅሶቹ ትይዩ ወይም ግርጌ የግልዎን ማስታወሻዎች ያስፍሩ፡፡ ከ 55 ደቂቃ ንባብዎ ውስጥ አንድ ጥቅስ 
በመምረጥ ጥቅሱን ያጥኑ፡፡ 5 ደቂቃ በመውሰድ ጥቅሱን እና የጥቅሱን ምዕራፍና ቁጥር ለማስታወስ ይሞክሩ፡፡ መጽሐፍ 
ቅዱስዎን ለማጥናት የወሰዱት ይህ 60 ደቂቃ (1 ሰዓት)፣ ሰይጣን ቀኑን ሙሉ እንዳይቋቋምዎ ይረዳዎታል፡፡ 
 
መ) የመጽሐፍ ቅዱስ ይዘት ማጠቃለያ 
ሕግ በዋናነት በመጀመሪያዎቹ አምስት የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍት ውስጥ ይገኛል- ከዘፍጥረት አንስቶ እስከ ዘዳግም፡፡ 
እነዚህን መጻሕፍት በአግባቡ መረዳት በቀጣይ መጽሐፎች ውስጥ ያሉ ቁም ነገሮችን ለመጨበጥ ወሳኝ ነው፡፡ 
 
ታሪክ በብሉይ ኪዳን ከኢያሱ መጽሐፍ እስከ አስቴር መጽሐፍ የሚገኝ ሲሆን፣ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ከማቴዎስ እስከ 
የሐዋሪያት ሥራ መጽሐፍ ድረስ ይገኛል፡፡ እነዚህ የታሪክ መጻሕፍት በጌታ ኢየሱስ የቤዛነት ሥራ ላይ የሚያጠነጥኑ 
ዘገባዎች ናቸው፡፡ ቤዛነት፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ማዕከላዊ ሃሳብ ወይም ጭብጥ አሳብ ነው፡፡ 
 
ሥነ ግጥም በዋናነት ከኢዮብ መጽሐፍ እስከ ሰለሞን ዝማሪዎች (ማኃልየ፡ ማኃልይ ዘሰሎሞን) ይዘልቃል፡፡ በርካታዎቹ 
የትንቢት መጽሐፍት ምዕራፎችም በእብራይስጥ ግጥም የተጻፉ ናቸው፡፡ 
 
ትንቢት በብሉይ ኪዳን ከኢሳያስ ጀምሮ እስከ ሚልኪያስ መጽሐፍ ባሉት ስር ሰፍሮ የምናገኘው ሲሆን በአዲስ ኪዳን ደግሞ 
የዮሐንስ ራዕይና ከፊል የወንጌል መጻሕፍት ለስለመጪው ዘመን ይናገራሉ፡፡ እነዚህ መጻሕፍት ስለእግዚአብሔር መጻኢ 
አላማና የተቤዡ ሰዎች ከክርስቶስ ጋር ስለሚያደርጉት ንግሥና ያስተምራሉ (ራዕ 20፡4፤ 1ቆላ 6፡2)፡፡  
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የኑሮ መርህዎች በዋናነት በአዲስ ኪዳን እና በጥበብ መጻሕፍት ማለትም፣ በምሳሌ እና በመክብብ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት 
ላይ ሰፍረው ይገኛሉ፡፡ 
 
ሠ) በመጽሐፍ ቅዱስ የተካተቱ ነገሮች አጭር ማጠቃለያ 
የሰማያት መፈጠር       ዘፍ 1፡1 
የሰይጣን አመጽና ውጥንቅጥ ውጤቱ     ዘፍ 1፡2 
የምድር አፈጣጠር       ዘፍ 1 እና 2 
የሰው ልጅ አመጽና ማህበራዊ ቀውስ    ዘፍ 3 
የጥፋት ውሃ       ዘፍ 6-10 
በኖህ በኩል የሆነ ተሃድሶ      ዘፍ 9-10 
የባቢሎን ግንብ አመጽ      ዘፍ 11፡1-9 
የአሕዛብ ቋንቋ መከፋፈል (መደበላለቅ)    ዘፍ 11፡8-9 
የአብርሃም፣ ይስሃቅ፣ ያዕቆብና ዮሴፍ መመረጥ   ዘፍ 12-36 
ዮሴፍ በግብጽ ለባርነት መሸጥ     ዘፍ 37-50 
እስራኤላዊያን በሙሉ በግብጽ ባርነት መውደቅ   ዘፍ ዘጸ 1-6 
እግዚአብሔር ሙሴንና እስራኤል እንደ ሕዝብ መምረጡ  ዘጸ 
የማይታዘዘው ሕዝብ      ነቢያቶች 
የሕዝቡ መበታተን      ኤር፤ ሕዝ፤ ዳን 
ቤዛነት (የጸጋ ልዩ ዘመን)     አዲስ ኪዳን 
የኢየሱስ ክርስቶስ በሰው አምሳል ወደምድር መምጣት   ነቢያቶችና ወንጌል 
የኢየሱስ በሰዎች መሰቀል      ወንጌል 
የኢየሱስ ከሞት መነሳት      ወንጌል 
ጴንጤቆስጤ፣ የቤተክርስቴያን መመረጥ    የሐዋሪያት ሥራ 
ቤተክርስቲያን በአለምና በሰይጣን መሰደዷ    የሐዋሪያት ሥራና ራዕይ 
የሙታን ትንሳኤና የፍርድ ቀን     መልዕክታትና ራዕይ 
የበጎና የክፉ የመጨራሻ መለያ     ራዕይ 
ሰማይ፣ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም፣ አዲስ ሰማያትና ምድር  ራዕይ 
ገሀነም እና ዘላለማዊ ስቃይ     ራዕይ 
 
ለ) እግዚአብሔር አብ፣ ወልድና መንፈስ ቅዱስ 
የጥናቱ ማውጫ 
ለ1. ስለእግዚአብሔር እንዴት መማር እችላለሁ? 
ለ2. እግዚአብሔር ራሱን ለሰዎች እንዴት ይገልጻል? 
ለ3. የእግዚአብሔር ሰዎች ባሕሪያቶቹን ይገልጻሉ 
ለ4. የእግዚአብሔር ማንነት 
ለ5. የእግዚአብሔር ባሕሪይ 
ለ6. እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? 
ለ7. የእግዚአብሔር አባትነት 
ለ8. የኢየሱስ መለኮታዊነት 
ለ9. ኢየሱስ፣ እግዚአብሔር ብቻ ሊያደርገው የሚችለውን ስራ አድርጓል 
ለ10. ኢየሱስ እግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ ነው 
ለ11. ኢየሱስ - ፍፁም ሰውና ፍፁም እግዚአብሔር 
ለ12. የመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርነት 
ለ13. የመንፈስ ቅዱስ ግብፍ 
 
ለ1. ስለ እግዚአብሔር እንዴት መማር እችላለሁ? 
 
ሀ) መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ያስተምረናል 
በክፍል ሀ ስር- መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ::  
የእግዚአብሔር ቃል እምነት ሊጣልበት የሚያስችል መሆኑ - ሉቃስ 21፡33 
የእግዚአብሔርና የቃሉ ስልጣን - ማቴ 4፡4፤ ዮሐ 10፡35 
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መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ የተደረሰ መጽሐፍ ነው - 2ጢሞ 3፡16 
መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ነው - 2ጴጥ 1፡21 
 
ለ) መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ለእኛ ለመግለጽ ሰዋዊ የሆኑ መግለጫዎችን ይጠቀማል 
ክንድና እጅ - ዘጸ 3፡20፤ ዘዳ 4፡34፤ ዘጸ 5፡15 
ፊት - ዘፍ 4፡14፤ 33፡10፤ ኢሳ 59፡2 
አይኖችና ጆሮዎች - ኢሳ 37፡17፤ መዝ 11፡4፤ 34፡15፤ መሳ 15፡3፤ ዘካ 4፡10 
መሄድና መምጣት - ዘፍ 11፡5፤ ኢሳ 64፡1-3፤ መዝ 18፡9-19 
የእግዚአብሔር ድምጽ ለአዳምና ለሙሴ ተሰማ - ዘፍ 3፡9፣ 10፤ ዘዳ 4፡12 
የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት እንችላለን - ዘዳ 5፡24፤ ሐዋ 22፡14 
 
ሐ) እግዚአብሔር፣ ሰዎች ሊረዱት በሚችሉት መንገድ ይገለጣል 
በራዕይ - ዳን 7፡9፣ 13፤ ራዕ 4፡3፤ 5፡7 
በቀጥታ - አዳም - ዘፍ 3፡8-10 - ያዕቆብ - ዘፍ 32፡24-30 - አብርሃም - ዘፍ 18 ኢያሱ - ኢያሱ 5፡13-15 - ዳንኤል - ዳን 3፡
25 
እግዚአብሔር በኢየሱ በኩል - ማቴ፣ ማር፣ ሉቃስና ዮሐ 
 
መ) የፈጠራቸውን ነገሮች በመመልከት (ተፈጥሮን) 
በ (ሮሜ 1፡18-25) የተጠቀሰውን ትምህርት ይመልከቱ።  
ሰማያት የእግዚአብሔር ክብር ይናገራሉ - መዝ 19፡1 
ተፈጥሮ የእርሱን ዘላለማዊ ሃይልና መለኮትነት ያበስራል - ሮሜ 1፡20 
ህሊናችንና/ልባችን የእግዚአብሔርን ሕግ ያውቃል - ሮሜ 2፡14-16 
የምድር በረከት ምስክር ነው - ሐዋ 14፡15-17 
የእግዚአብሔር እውቀትና ጥበብ - መዝ 19፡1-6፤ 104 
የእግዚአብሔር ሃይልና ግርማ ሞገስ - መዝ 18፡7-15፤ 29፤ 66፡1-7 
 
ሠ) እግዚአብሔርን በተፈጥሮ ውስጥ ብቻ የማወቅ ጎዶሎ ጎኖች 
ተፈጥሮ ሙሉዉን ድነት ለመረዳት በቂ አይደለም። 
የማያምኑ ሰዎች አእምሮ በሰይጣን ታውሯል - 2ቆላ 4፡4 
ሰባኪ ያስፈልጋል - ሮሜ 10፡14 
የአዳም መውደቅ በተፈጥሮ ውስጥ የነበረውን የእግዚአብሔር ምስል በክሎታል። ለአብነት - በምጥ ጊዜ ያለ ህመም - ዘፍ 
3፡16፤ አድካሚ ስራ፤ እሾህና አሜኬላ - ዘፍ 3፡17-18፤ ፍጥረት ሁሉ ለመታደስ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል - ሮሜ 8፡18-25 
 
ረ) እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በሙላት ተገልጧል 
በክፍል ለ8፣ ለ9፣ ለ10፣ ለ11 ሥር ኢየሱስ የሚለውን ይመልከቱ 
ወልድ ለሚወደው ሁሉ አብን ይገልጥለታል - ማቴ 11፡27፤ ሉቃስ 10፡22 
እኔን ያየ አብን አየ - ዮሐ 14፡6-7፤ 10፡30 
ቃልም እግዚአብሔር ነበረ…ቃልም ሥጋ ሆነ - ዮሐ 1፡1-14 
 
ሰ) እግዚአብሔር መንፈስ ነው (ዮሐ 4፡24) 
ስለዚህ እራሱን ሊገልጥልን ይገባል - 1ሳሙ 3፡21 
አንዳንድ ነገሮች ምስጢር እንደሆኑ ይቆያሉ - ዘዳ 29፡29 
አንዳንድ ነገሮችን ለሰው ልጅ ይገልጻል - ዓሞጽ 3፡7፤ ኤፌ 3፡5 
ሙሴ የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማ ነገር ግን እግዚአብሔርን አልተመለከተውም - ዘጸ 4፡12 
ሰው እግዚአብሔርን አይቶ በሕይወት መቆየት አይችልም - ዘጸ 33፡20 
ማስታወሻ፡- እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ ራሱን ሊገልጥልን ይገባል፡፡ 
 
ሸ) እግዚአብሔር ለሰዎች ራሱን ለምን ይገልጣል?  
በመከራ ጊዜያቸው ወቅት ሊያድናቸው - 2ሳሙ 22፡7፤ መዝ18፡6 
ኖሕ ከጥፋት ውሃ ዳነ - ዘፍ 6፡1 – 9፡17 
አብርሃም ከ ጣኦት አምልኮ ዳነ - ዘፍ 12፡1 – 22፡19 



8 

 

ሙሴ ከባርነት ነጻ ለመውጣት - ዘጸ 3፡-14፡ 
ድነትን ለመስጠት - ማቴ 1፡21 
የሰይጣንን ስራ ለማፍረስ - 1ዮሐ 3፡8 
ስለመጻኢ ጊዚያት ለማስጠንቀቅ - ዓሞጽ 3፡7፤ ራዕ 1፡-22 
 
ለ2. እግዚአብሔር ራሱን ለሰዎች እንዴት ይገልጣል? 
 
ሀ) በተአምራት 
ተአምራቶቹ እግዚአብሔርን ያከብራሉ - ዘኅ 14፡22 
አንዳንዶች እንዲያምኑ ያደርጋቸዋል - ዮሐ 2፡23 
ነገር ግን አንዳንዶች ላያምኑ ይችላሉ - ዮሐ 12፡37 
 
እውነተኛ ተአምራት 
የሚነድ ቁጥቋጦ - ዘፍ 3፣  
በግብጻዊያን ላይ ወረርሽኝ - ዘዳ 4፡12  
ቀይ ባሕር - ዘፍ 14 
የዮርዳኖስ ወንዝን መሻገር - ኢያሱ 3 
ኤሊያስ - 1ነገ 17፡-18፡፤ 2ነገ1 
ኢሳያይስ - 2ነገ 20 
ኤልሳዕ - 2ነገ 2፡-6፡፤ 13፡ 
የኢየሱስ ተአምራት - ክፍል ለ9 ይመልከቱ 
የደቀ መዛሙርት ተአምራት - ክፍል F9፣ ረ11 ይመልከቱ 
አንዳንድ ተአምራት በሰይጣን ሊደረጉ ይችላሉ - ዘዳ 13፡1-3፤ ዘጻ 7፡9-12፤ ረዕ 13፡14፤ 16፡14፤ 19፡20 
 
ለ) በፍርድ 
ፈርኦን - ዘጸ 4፡12  
ናቡከደነጾር - ዳን 4፡28-37 
ብልጣሶር - ዳን 5 
አናንያና ሰጲራ - ሐዋ 5፡1-11 
ሄሮድስ - ሐዋ 12፡22-23 
የክፉው ሰራተኞች በሙሉ - ራዕ 20፡10፣ 14-15 
 
ሐ) በሕልምና ራዕዮች 
አንዳንድ ሕልሞችና ራዕዮች እግዚአብሔርንና የእርሱን አላማዎች ይገልጣሉ፡፡ 
- የሚከተሉት መጻሕፍት እግዚአብሔርን የሚገልጡ በርካታ ሕልሞችና ራዕዮችን አካተዋል - ሕዝቅኤል፤ ዳንኤል፤ 
ዘካሪያስ፤ ዓሞጽ፤ ናሆም፤ የሐዋሪያት ሥራ፤ ራዕይ 
 
ሕልሞችና ራዕዮች በእግዚአብሔር ሊፈቱ ይገባቸዋል 
ለዮሴፍ - ዘፍ 41፡15-16  
የዮሐንስ ራዕዮች  
ራዕ 1፡20፤ 7፡13-14 
ለዳንኤል - ዳን 2፡27-28  
የጴጥሮስ ራዕይ - ሐዋ 10፡11-15፣ 34-35 
 
ሕልሞችን፣ ራዕዮችንና ትንቢቶችን ለመመዘን ከዚህ በታች ያሉትን የእግዚአብሔር መስፈርቶች አይዘንጉ፡- 
ሁሉን በእግዚአብሔር ቃል መሠረት ይፈትሹ - መዝ 138፡2፤ ምሳሌ 30፡5-6 
መንፈስን ሁሉ አይመኑ - 1ዮሐ 4፡1-3 
ሁሉንም ነገሮች ይመካከሩባቸው - ምሳሌ 11፡14፤ 15፡22 
ምስክርነት እስኪያገኙ ይታገሱ - ማቴ 18፡16፤ 1ቆሮ 14፡29፤ 2ቆሮ13፡1 
እግዚአብሔር ለእርሱ ያለንን ፍቅር ሊፈትን ሃሰተኛ ቃላት በሕይወታችን እንዲያልፉ ሊፈቅድ ይችላል - ዘዳ 13፡3 
ከእግዚአብሔር ፈቀቅ የሚያደርጎት ከሆነ ይህ ከሃሰት ነው - ዘዳ 13፡1-3 
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ተጨባጭ ተአምር ሃሰት ሊሆን ይችላል - ዘዳ 13፡1-3 
የእግዚአብሔር ትዕዛዛት ከሕልም፣ ወዘተ በላይ ናቸው - ዘዳ 13፡4 
ሃሰትን ከመካከላችን ልናስወግድ ይገባል - ዘዳ 13፡5 
 
ሕልሞችና ራዕዮች መጽናናትን ሊያመጡ ይችላሉ 
ለአብርሃም - ዘፍ 15፡1 
ለጳውሎስ - ሐዋ 18፡9 
 
ሕልሞችና ራዕዮች ከእግዚአብሔር ዘንድ ማስጠንቃያን ሊያመጡ ይችላሉ 
ጌዴዎን የሰማው ሕልም - መሳ 7፡13-15 
ዮሴፍ ከግብጽ ወደ እስራኤል ተመራ - ማቴ 2፡19 
ዮሴፍ ወደገሊላ ተመራ - ማቴ 2፡22 
አናኒያ ለጳውሎስ እንዲጸልይ ተመራ - ሐዋ 9፡10 
ጳውሎስ ለአናኒያ መምጣት ተዘጋጀ - ሐዋ 9፡12 
ጳውሎስ ወደሜቄዶኒያ እንዲጓዝ ተመራ - ሐዋ 16፡9 
 
ሕልሞችና ራዕዮች ስህተት ሊሆኑ ይችላሉ 
የአንድ ሰው የገዛ ልብ ክፋትን ሲመኝ - ኤር 14፡14፤ ኤር 23፡16 
ሕልሞች - ኤር 23፡25፣ 32 
አንዳንድ ሕልሞች ከእግዚአብሔር ያርቁናል - ኤር 23፡27 
እነዚህን የሃሰት ሕልሞች መከተል የለብንም - ኤር 27፡9 
የገዛ ራሳችን ሕልሞች ሃሰተኛ ሊሆኑ ይችላሉ - ኤር 29፡8 
ሃሰተኛ ሕልች ወደ ሃሰተኛ ትንቢቶች ሊመሩ ይችላሉ - ሕዝ 13፡7 
ሃሰተኛ ሃይማኖቶች ሃሰተኛ ሕልሞችና ራዕዮችን ያቀርባሉ - ዘካ 10፡2 
 
አንዳንድ ሕልችና ራዕዮች ግልጽ ቅዠቶች ናቸው 
በመራብና በመጠማት ምክንያት - ኢሳ 29፡8 
የሥራ ብዛት ውጤት - መክ 5፡3፣ 7 
 
አንዳንድ ሕልሞች ፍፁም ስጋዊ ናቸው - ይሁዳ 1፡8 
አልኮልና አደንዛዥ እጾች የሃሰተኛ ሕልሞችና ራዕዮች ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ - ኢሳ 28፡7 
 
መ) እግዚአብሔር በሕልም ይናገራል - ኢዮብ 33፤ 15-18 
ብሉይ ኪዳን 
አቤሜሌክ - ዘፍ 20፡3-7  
ያዕቆብ - ዘፍ28፡12፤ 31፡10 
ላባ - ዘፍ 31፡24  
ዮሴፍ - ዘፍ 37፡5-9 
ሰሎሞን - 1ነገ 3፡5-15  
ናቡከደነጾር - ዳን 2፡1፣ 31፤ 4፡5፣ 8 
ዳንኤል - ዳን 7 
 
አዲስ ኪዳን 
ዮሴፍ - ማቴ 1፡20-21፤ 2፡13፣ 19-20 
የጥበብ ሰዎች - ማቴ 2፡11-12  
የጲላጦስ ሚስት - ማቴ 27፡19 
 
ሠ) እግዚአብሔር በራዕይ ይናገራል - ኢዮብ 33፡15-18፤ መዝ 89፡19 
ብሉይ ኪዳን 
አብርሃም - ዘፍ 15፡1 
ያዕቆብ - ዘፍ 46፡2 
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ኢሳያይስ - ኢሳ 6፡1-8 
ዳንኤል - ዳን 2፡19፤ እና ምዕረፍ 7፣ 8፣ 10 
ናሆም - ናሆም 1፡1 
ዓሞጽ - ዓሞጽ 7፡1-9፤ 8፡1-6፤ 9፡1 
ዘካርያስ - ዘካ 1፡8፤ 3፡1፤ 4፡2፤ 5፡2፤ 6፡1 
ሕዝቅኤል - ሕዝ 1፣ 8፣ 10፣ ወዘተ… 
ናቡከደነጾር - ዳን 2፡28 
 
አዲስ ኪዳን 
ጳውሎስ - ሐዋ 9፡3፣ 6፣ 12፤ 16፡9፤ 18፡9፤ 22፡18፤ 27፡23፤ 2ቆሮ 12፡1-4 
አናኒያ - ሐዋ 9፡10-11 
ጴጥሮስ - ሐዋ 10፡9-17 
ቆርነሊዎስ - ሐዋ 10፡3 
ዮሐንስ - የዮሐንስ ራዕይ 
 
ለ3. የእግዚአብሔር ሰዎች ባሕሪያቶቹን ይገልጻሉ 
  
እግዚአብሔርን ለመሰየም በእብራይስጥ ቋንቋ በርካታ ቃላት ጥቅም ላይ ውለዋል፡፡ እነዚህ ስያሜዎች ወደአማርኛ ሲመለሱ 
“እግዚአብሔር” ወይም “ጌታ” ወይም “ጌታ እግዚአብሔር” ተብለው ተተርጉመዋል፡፡ ከዚህ በታች የተወሰኑ የእብራይስጥ 
ቋንቋ የእግዚአብሔር ስያሜዎችና ትረጉሞቻቸው ቀርበዋል፡ 
 
ስም      ትርጉም 
 
ሀ) ያህዌ       በራሱ ህያው የሆነ 
በፍጥረት መጀመሪያ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ስያሜ  ዘፍ 2፡4 
 - ያህዌ- ይርኤ      እግዚአብሔር ያዘጋጃል 
አብርሃም ይስሃቅን እንዲሰዋ በተጠየቀ ጊዜ የተናገረው ዘፍ 22፡13-14 
 - ያህዌ- ራፋ      እግዚአብሔር ይፈውሳል  
እግዚአብሔር ለሚሰሙትና ለሚታዘዙት ቃል ሲገባ   ዘጸ 15፡26 
- ያህዌህ- ንሲ      እግዚአብሔር አላማችን (ሰንደቃችን) ነው 
ሙሴ አማሌቃዊያንን ድል ባደረገ ጊዜ የተናገረው  ዘጸ 17፡15 
- ያህዌ- ሰላም      እግዚአብሔር ሰላማችን ነው 
ጌዴዎን የተናገረው     መሳ 6፡24 
- ያህዊ- ራ-አህ      እግዚአብሔር እረኛዬ ነው 
ዳዊት ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ሕብረት   መዝ 23፡1 
- ያህዌ-ጽድቄኑ      እግዚአብሔር ጽድቃችን ነው 
እግዚአብሔር ወደምድር በሚመጣበት ጊዜ የሚጠራበት ስያሜ ኤር 23  
- ያህዌ -ሻማህ      እግዚአብሔር በዚያ አለ  
የእግዚአብሔር ከተማ ስም     ሕዝ 48፡35 
- ያህዌ- ሳቦት      የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር 
እግዚአብሔር የባቢሎናዊያንን ሠራዊት በደመሰሰ ጊዜ  ኤር 28፡2 
- ያህዌ- መቅደሽ     እግዚአብሔር ቀዳሽ 
ለተቀደ ሕዝብ የተቀደሰ ሰንበት እንደምልክት   ዘጸ 31፡13  
 
ለ) ኤሎሂም ወይም ኤል     ብርቱ የሆነ 
ፈጣሪ እግዚአብሔር     ዘፍ 1፡1 
- ኤል ኤሊዩን      ልዑል እግዚአብሔር 
መልከ ጼደቅ አብርሃምን ሲገናኘው    ዘፍ 14፡18፣ 19 
እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ባለቤት እንደሆነ ተገልጻጿል የአስራት ስጦታ ለመጀመሪያ የተጠቀሰበት 
ስፍራ ነው      ዘፍ 14፡20 
ሉሲፈር ኤል ኤሊዮን (በልዑል) እመሰላለሁ ብሎ ተናገረ ኢሳ 14፡14 
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- ኤል-ሻዳይ       ብርታትን የሚሰጥ 
አብርሃም በ99 አመቱ የልጅ ተስፋ ተሰጠው   ዘፍ 17፡1 
- ኤል- ኦላም      ዘላለማዊው 
አብርሃም ከፍልስጤማዊያን ጋር ስምምነት አደረገ  ዘፍ 21፡33 
- ኤል ጊቦር       ብርቱዉ /ሃያሉ/ 
ስለሚመጣው መሲህ ትንቢት    ኢሳ 9፡6 
ከዚህ በተጨማሪ ድንቅ መካር (መካሪ) የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተሰኝቷል ኢሳ 9፡6 
 
ሐ) አዶናይ       ጌታ /አለቃ/ 
አብርሃም ስለልጅ እጦት አጉረመረመ   ዘፍ 15፡2 
 
መ) እኔ አኔ ነኝ ወይም እኔ ነኝ    ዘጸ 3፡14 
ሙሴ፣ እግዚአብሔርን ለእስራኤላዊያን ምን ብሎ ማስተዋወቅ እንዳለበት ግራ ተጋባ ዘጸ 3፡13 
 
ሠ) ቀናተኛ       ዘጸ 34፡14 
እግዚአብሔር የጣኦት አምልኮን ይቃወማል 
 
ረ) አባት       ክፍል ለ7 ይመልከቱ 
 
ሰ) ኢየሱስ (አዳኝ)     ክፍል ለ8፣ ለ9፣ ለ10፣ ለ11 ይመልከቱ 
 
ሸ) መንፈስ ቅዱስ     ክፍል ለ12፣ ለ13 ይመልከቱ 
 
ለ4) የእግዚአብሔር ማንነት 
 
ሀ) የእግዚአብሔር አካል 
እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ታላቅ ነው 1ጢሞ 3፡16 
የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ማን ሊመረምር ይችላል ኢዮብ 11፡7-8 
 
እነዚህ ሦስቱም መለኮታዊ ናቸው 
አብ - ክፍል ለ7 ይመልከቱ 
ወልድ - ክፍል ለ8፣ ለ9፣ ለ10፣ ለ11 ይመልከቱ 
መንፈስ ቅዱስ - ክፍል ለ12፣ ለ13 ይመልከቱ 
 
ሦስቱም አንድ ናቸው 
እግዚአብሔር አንድ ነው ዘዳ 6፡4-5፤ ማር 12፡29፤ ያዕ 2፡19 
ኢየሱስ እርሱና አብ አንድ እንደሆኑ ተናግሯል ዮሐ 10፡30 
“ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር” ብዙ ቁጥር ዘፍ 1፡26 
“ማንን እልካለሁ?’’ (ነጠላ ቁጥር) ‘‘ማንስ ይሄድልናል?’’ (ብዙ ቁጥር) ኢሳ 6፡8 
“እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ (ብዙ ቁጥር) ስም (ነጠላ ቁጥር) እያጠመቃችኋቸው…” ማቴ 
28፡19-20 
 
ለ) መንፈስ - እግዚአብሔር መንፈስ ነው ዮሐ 4፡24 
ስለዚህ የተቀረጸ ምስል፣ ጣኦቶች አይኑርህ ዘዳ 5፡8፤ ኢሳ 42፡8፤ 1ዮሐ 5፡21 
ስለዚህ መንፈሳዊ አምልኮ አስፈላጊ ነው ዮሐ 4፡24 
ስለዚህ ሃሰተኛ ሃይማኖት ዋጋቢስ ነው ክፍል ረ6 ፣ ሰ5 ይመልከቱ 
ስለዚህ በመንፈስ መወለድ የግድ ይሆናል ዮሐ 3፡3-8፤ 1ቆሮ 15፡30 
  
ሐ) በራሱ ሕልው (ህያው) ነው 
በመጀመሪያ እግዚአብሔር ዘፍ 1፡1፤ ዮሐ 1፡1 
አብ በራሱ ሕይወት እንዳለው እንዲሁ ወልድ በራሱ ሕይወት አለው ዮሐ 5፡26 
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እርሱ የሕይወት ምንጭ ነው መዝ 36፡9፤ ኤር 17፡13 
ለተፈጥሮ ሕይወትን የሚሰጥ እርሱ ነው ዘፍ 2፡7 
ለዳግም ልደት ሕወትን የሚሰጥ እርሱ ነው ዮሐ 3፡6፤ 1ቆሮ15፡45 
የዘላለምን ሕይወት የሚሰጥ እርሱ ነው ራዕ 21 
 
መ) የእግዚአብሔር ልዩነትና አንድነት 
‹‹አንዱ አምላክ›› ዮሐ 5፡44፤ ይሁዳ 25 
ጌታ አንድ ነው ዘዳ 4፡35፤ ማር 12፡29 
ከእርሱ በፊትም ሆነ በኋላ ማንም የለም ኢሳ 43፡10-13፤ ራዕ 1፡8 
አንድ እግዚአብሔር 1ቆሮ 8፡4፤ 1ጢሞ 2፡5 
ወደ እርሱ የሚያደርስ አንድ መንገድ ብቻ አለ ዮሐ 14፡6 
ሊመለክና ሊታዘዙት የሚገባ እርሱ ብቻ ነው ዘጻ 20፡2-3፤ ዕብ 5፡9 
 
ለ5. የእግዚአብሔር ባሕሪይ 
  
ሀ) የእግዚአብሔር መልካምነት ማቴ 19፡16-17 
 
ለ) የእግዚአብሔር ምህረትና ጭከና ሮሜ 11፡22 
 
ሐ) ቅዱስ ራዕ 4፡8 
- እንደእግዚአብሔር ያለ ቅዱስ የለም 1ሳሙ 2፡2፤ ራዕ 15፡4 
- እግዚአብሔር ቅዱስ፣ ፍጹም ነው ሌዋ 19፡2፤ ማቴ 5፡48 
- ከቅድስናው ተካፋዩ ልንሆን ይገባል ዕብ 12፡10፣ 14፤ 1ጴጥ 1፡16 
- መንፈስ ቅዱስ ሊቀድሰን ይመጣል ሮሜ 15፡16 
- ቅድስና ውብ ነው 2ዜና 20፡21፤ መዝ 29፡2 
- ቅድስና-ንጽሕና የሚለውን ርዕስ በተጨማሪ ይመልከቱ ክፍል ሠ11 
 
መ) ጻድቅና ትክክል ራዕ 16፡15፤ 19፡2 
- እግዚአብሔር ኅጢአትን ይጸየፋል ዕብ 1፡8-9 
- በመንግስቱ ክፋት አያድርም 1ቆሮ 6፡9-10 
- በተጨማሪ እነዚህን ጥቅሶች ይመልከቱ ኢዮብ 34፡12፤ መዝ 7፡9፤ 116፡5፤ 119፡137 
- ጽድቁን ልንካፈል ይገባል 1ዮሐ 3፡7 
- ኃጢአትን ልንጠላ ይገባል ዕብ 12፡4፤ 1ዮሐ 3፡8-9 
 
ሠ) አፍቃሪና ርኅሩኅ ዮሐ 3፡16፤ መዝ 69፡16፤ ሰ.አር 3፡22-23 
- እግዚአብሔር ፍቅር ነው 1ዮሐ 4፡8፤ ቲቶ 3፡4-5 
- ፍቅሩን ልንካፈል ይገባል ዘሌ 19፡18፤ ሉቃስ 10፡27፤ ሮሜ 13፡9፤ ገላ 5፡14 
- እግዚአብሔርን ለእኛ ያለው ፍጹም ፍቅር ፍርሃታችንን አስወግዶ ይጥላል 1ዮሐ 4፡18 
- ወደ እግዚአብሔር በድፍረት መግባት ሆኖልናል ዕብ 4፡16 
- ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚለየን የለም ሮሜ 8፡38-39 
- ከፍቅር ጋር በተያያዘ ለትምህርት የሚሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል 1ቆሮ 13፡4-7 
 
ረ) ታማኝና እውነተኛ ኢሳ 25፡1፤ ራዕ 3፡14፤ 19፡11 
- ሰው ሃሰተኛ ቢሆንም እንኳ እግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ ይኖራል ሮሜ 3፡4፤ ዮሐ 17፡3 
- ተስፋን የሰጠው አምላክ የታመነ ነው ዕብ 10፡23፤ 11፡11 
- ለመታደስ እርሱን ተስፋ እናደርጋለን 1ተሰ 5፡23-24፤ 2ጢሞ 1፡12 
- ከኃጢአት ሊያስመልጠን እርሱ የታመነ ነው 1ቆሮ 10፡13 
- ታማኝ የሆኑ ሰዎችን ማግኘት አስቸጋሪ ነው ምሳሌ 20፡6 
- እግዚአብሔር እንደ እርሱ ታማኝ የሆኑ ሰዎችን ይፈልጋል (ራዕ 2፡10፤ 17፡14፤ 2ጢሞ 2፡2) ሙሴ - ዘኁ 12፡7፣ ዳንኤል - 
ዳን 6፡4፣ ኤጳፍራ፣ ቲኪቆስ፣ አናሲስም - ቆላ 1፡7፤ 4፡7፣ 9፣ ዳዊት - 1ሳሙ 22፡14፣ ኢየሱስ - ራዕ 19፡11 
- እግዚአብሔር ታማኞችን ይጠብቃል - መዝ 31፡23 
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- የእግዚአብሔር አይኖች በታማኞች ላይ ነው - መዝ 101፡6 
- እግዚአብሔር ታማኝ ባሪያን ይሸልማል - ማቴ 25፡21 
 
ሰ) ለጋስ 
- እግዚአብሔር ይሰጣል 
ቅዱሳት መጻሕፍትን - 2ጢሞ 3፡16 
አንድያ ልጁን - ዮሐ 3፡16፤ ሮሜ 8፡32 
መንፈስ ቅዱስን - ሉቃስ 11፡13፤ 1ተሰ4፡8፤ ሮሜ 5፡5 
ንስሃን - 2ጢሞ 2፡25 
የዘላለም ህይወት ስጦታን - ሮሜ 6፡23፤ 1ዮሐ 5፡11 
ለትሁታን ጸጋን - 1ጴጥ 5፡5፤ ያዕ 1፡5 
ለደካማው እረፍትን - ማቴ 11፡28 
ጥበብን - ዳን 2፡23፤ ያዕ 1፡5 
በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ድልን - 1ቆሮ 15፡57 
የማገልገል ብቃትን - 1ጴጥ 4፡11፤ ኤፌ 3፡7 
ለፍጥረት ሁሉ ምግብን - መዝ 136፡25 
ኅብት የማፍራት ችሎታን - ዘዳ 8፡18 
ለምድራዊ ገዢዎች ስልጣንን - ዳን 2፡37 
 
- ከእግዚአብሔር የልግስና ባሕሪ ልንካፈል ይገባል። መስጠት የሚለውን ክፍል በተጨማሪ ይመልከቱ - ክፍል ሰ8 
 
ሸ) የእግዚአብሔር ታላቅነት 
 ሁሉን አዋቂ - በሁሉ ስፍራ የሚገኝ - ሁሉን ማድረግ የሚችል - ዘላለማዊ - የማይለወጥ 
 
ቀ) እግዚአብሔር ጠቢብ፣ ሁሉን አዋቂ ነው - ሮሜ 16፡27 
- እግዚአብሔር አዋቂ ጌታ ነው - 1ሳሙ 2፡3 
- ጥበቡ ጥልቅ ናት - ኢዮብ 9፡4 
- ከሰው መረዳት በላይ ነው - መዝ 139፡4-6፤ ሮሜ 11፡33 
- የእግዚአብሔር ጥበብ ባሕርይ - ያዕ 3፡17 

ንጹሕ - ከሃሰት ጋር የማይቀየጥ 
ሰላማዊ - ጠብን የማይጭር 
ጨዋ - አስቸጋሪ/የማይመች ወይም ግትር ያልሆነ 
መኀሪ - ሕግን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚገልጥ 
የማያዳላ - ለራስ ወይም ለወገኔ ይጠቅማል በሚል የማይሰራ 
ግብዝነት የሌለበት - የሚለውን የሆነ  

 
- እግዚአብሔርዊ ያልሆነ ጥበብ ባሕሪይ 

አለማዊ፣ ሥጋዊ፣ የአጋንንት ጥበብ - ያዕ 3፡14-16 
ለእግዚአብሔር ሞኝነት የሆነ - 1ቆሮ 3፡18-20 

 
- ለአማኞች ጥበብ ተዘጋጅቷል - ያዕ 1፡5-7፤ ቆላ 1፡9፤ ኤፌ 1፡17 

ክርስቶስ ጥበባችን ነው - 1ቆሮ 1፡24፤ ቆላ 2፡2 
የክርስቶ ቃል ጥበባችን ነው - ቆላ 3፡16 

 
- የጥበብ ቃል መንፈሳዊ ስጦታ - ክፍል ረ11  
 
በ) እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ ይገኛል - መዝ 139፡7-12 
- ስለዚህ በየትኛውም ስፍራ ብንጸልይ እርሱ ይሰማናል፡፡ 
- ሁሉን ነገር በሁሉ ረገድ ይሞላል - ኤፌ 1፡22-23 
- ከማናችንም ሩቅ አይደለም - ሐዋ 17፡27-28፤ ኤር 23፡23 
- በሲኦል፣ በሰማይ - መዝ 139፡8፤ ዓሞጽ 9፡2-3 
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- ከእርሱ ልንደበቅ አንችልም - ኤር 23፡24 
 
- ይህ ማለት እግዚአብሔር በሁሉም ነገር ውስጥ አለበት ማለት አይደለም፡፡ እግዚአብሔር ሰዎች በሚከተሉት ነገሮች 
ሲወቅሳቸው እናነባለን፡ 

ጣኦትንና ዲያብሎስን ሲያመልኩ - ኢሳ 2፡8-11፤ 20-21፤ ራዕ 9፡20 
የተፈጠሩትን ሲያመልኩ - ሮሜ 1፡25 
መላዕክትን ሲያመልኩ - ቆላ 2፡18፤ ራዕ 22፡8-9 
የሙታን መናፍስትን ሲያመልኩ - ዘሌ 20፡6፤ ዘጻ 18፡9-11፤ ኢሳ 8፡19 

 
- ማስታወሻ፡ በድፍረት መጸለይ እንችላለን - ኤር 33፡3 
 
ተ) እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው 
- እርሱ የሰማያትና የምድር ፈጣሪ ነው - ዘፍ 1፡1 
- ሁሉም ነገር በአንድ ላይ ተያይዞ የጸናው በእርሱ ነው - ቆላ 1፡17 
- ሃይሉ ታላቅ ነው - ኢዮብ 9፡4 
- ስለዚህ ሊያድንና ሊታደግ ይችላል - ኢሳ 50፡2 
- ሁሉ ለእግዚአብሔር ይቻላል - ማቴ 19፡26፤ ኤር 32፡17 
- ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? - ኤር 32፡27 
- የእግዚአብሔር ድካም ከሰዎች ብርታት ይበረታል - 1ቆሮ 1፡25 
- ሃይሉን ልንካፈል ይገባል - ኢዮ 3፡10፤ 2ቆሮ 12፡10፤ ዕብ 11፡34  
- በእግዚአብሔር ጸጋ ልንበረታ ይገባል - 2ጢሞ 2፡1 
- በሃይ ልንበረታ ይገባል - ኤፌ 6፡10 
- ሰይጣንን ለመርታት ልንበረታ ይገባል - 2ቆሮ 10፡3-5 
- በእምነት ልንበረታ ይገባል - ሮሜ 4፡20 
- ለመበርታትና ለመበዝበዝ - ዳን 11፡32 
 
ቸ) እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው - 1ዮሐ 5፡20 
- ከዘላለም እስከዘላለም - መዝ 90፡1-2 
- መጀመሪያና መጨረሻ - ራዕ 22፡13 
- ያለ፣ የነበረና፣ የሚመጣው - ራዕ 1፡8 
- ከእርሱ በፊትና በኃላ ምንም የለም - ኢሳ 43፡10 
- ዘላለማዊ ሕይወቱን መካፈል እንችላለን - ዮሐ 3፡15-16፤ ሮሜ 6፡23፤ 1ዮሐ 5፡11-13 
- የሰጠነውን አደራ ይጠብቃል - 2ጢሞ 1፡12 
 
ነ) እግዚአብሔር አይለወጥም - ሚል 3፡6 
- ስለዚህ የፍቅር ስጦታው ሊታመን ይችላል፡፡ 
- ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና፣ ዛሬ፣ ወደፊት ያው ነው - ዕብ 13፡8 
- በእርሱ ዘንድ መለዋወጥ የለም - ዕብ 1፡17 
- እርሱን ለመምሰል መለወጥ አለብን - 1ዮሐ 3፡2፤ 1ቆሮ 15፡51-53 
 
ለ6. እግዚአብሔር ምን ያደርጋል - ምግባሩ ምነድን ነው? 
 
ሀ) መግቢያ 
- በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማያትን ፈጠረ - ዘፍ 1፡1 
ይህ የሆነው ምናልባት መላዕክት በተፈጠሩበት ጊዜ ሊሆን ይችላል፡፡ 
 
- የምድርና ቅርብ ያሉ ሰማያት መፈጠር - ዘፍ 1፡1-31 
ይህ ስለምድርና አካባቢዎ ስላሉ ፍጥረታት ይመለከታል 
 
ለ) የፍጥረት ልደት 
- እግዚአብሔር አጽናፈ አለሙን ከምንም ፈጠረ - ዘፍ 1፡1፤ ኢሳ 42፡5፤ ዓሞጽ 5፡8 
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እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ደግሞ ሊያበጅ ይችላል (ያበጃልም) - አሳ 65፡17፤ ራዕ 21፡1 
 
- የተፈጠረው ነገር ሲፈጠር እጅግ መልካም ነበር - ዘፍ 1፡31 
የክፋት ችግር ከዚህ የፍጥረት ልደት በኋላ የመጣ ነው 
የክፋት ችግር ከሰው እንጂ ከእግዚአብሔር አልመጣም 
 
- የፍጥረት ባለቤት 
አብ - ሮሜ 11፡36 
ወልድ፣ ቃሉ - ዮሐ 1፡1-3 
መንፈስ ቅዱስ - ዘፍ 1፡2 
 
- በምድር ለሚኖሩ ሕዝቦች እስትንፋስን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው - ኢሳ 42፡5፤ ዘካ 12፡1 
 
- መንፈሳዊ ሃይላትንና ስልጣናትን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው - ቆላ 1፡16-17 
እግዚአብሔር ብቻውን መናፍስትን ሊያጠፋ ይችላል - ማቴ 10፡28፤ ሉቃስ 12፡4-5 
 
- እግዚአብሔር በአፉ ቃል ፈጠረ - ዘፍ 1፡3፤ መዝ33፡6፣ 9፤ ዕብ 11፡3 
እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ አላማና ጥበብ - ኤፌ 1፡11፤ ራዕ 4፡11 
 
- እግዚአብሔር የሁሉ ነገር ፈጣሪ ስለሆነ፣ ከዋክብትን፣ መናፍስትን፣ ጣኦትን፣ ሰዎችን፣ እፅዋትን ወይም እንስሳትን 
ልናመልካቸው አይገባም - ሮሜ 1፡20-25 
 
ሐ) መግቦቱና መገኘቱ አይቋረጥም 
- እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በቃሉ ደግፎ ይይዛል - ዕብ 1፡3 
- እርሱ ለሁላችንም ቅርብ ነው - ሐዋ 17፡27-28 
በተለይም ለአማኞች ግድ ይለዋል - ዕብ 13፡5 
እንደያዕቆብ፣ መገኘቱን ላናስተውል እንችላለን - ዘፍ 28፡16 
- የምንኖረው በእግዚአብሔር ያልተቋረጠ መግቦት ነው - መዝ 36፡6 
- እግዚአብሔር ፍላጎቶችን ይሞላል - መዝ 23፡1-6፤ 147፡1-9፤ 1ጴጥ 5፡6-7፤ ማቴ 5፡45፤ 6፡25-34፤ ሐዋ 14፡17 
- እግዚአብሔር ይጠብቀናል ያድነናል - ዘፍ 28፡15፤ ዘዳ 32፡11፤ ኢሳ 25፡4፤ ማቴ 23፡37፤ ዮሐ 17፡11፤ ፊል 4፡6-7፤ 2ተሰ 
3፡3፤ ይሁዳ 24-2 
- እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ከተፈጥሮ ሥርዐት ውጪ በተአምራት ይሰራል - ክፍል ለ2  
 
መ) እግዚአብሔር ድነትን ለሁሉ አቅርቧል - ክፍል ሠ 
 
ሠ) እግዚአብሔር በሚከተሉት መልኮች ከሰው ልጅ ጋር ሕብረት ማድረጉን አላቋረጠም፡ 
- እንደ አባት - የእግዚአብሔር አባትነት የሚለውን ይመልከቱ - ክፍል ለ7 
- እንደ ፈጣሪ - የፍጥረት ልደት የሚለውን ይመልቱ  
- እንደ ባል - ለእስራኤል - ኤር 3፡20 
- እንደ ንጉስ - የእግዚአብሔር መንግስት የሚለውን ይመልከቱ - ክፍል መ6 
- እንደ ፈራጅ - ሞትና የመጨረሻው ዘመን የሚለውን ይመልከቱ - ክፍል ሸ 
- እንደ አዳኝ - ደኅንነት የሚለውን ይመልከቱ - ክፍል ሠ 
- እንደ መምህር - መንፈስ ቅዱስ/የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ይመልቱ - ክፍል ለ12 እና ለ13 
- እንደሙሽራና ባል - ሞትና የመጨረሻው ዘመን የሚለውን ይመልከቱ - ክፍል ሸ 
 
ረ) እግዚአብሔር ሰማያትና እና ምድርን ዳግመኛ ይፈጥራል - ራዕ 21፡5 
- የመጀመሪያው ሰማይና የመጀመሪያው ምድር ይጠፋሉ - ራዕ 21፡1 
- አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር - ራዕ 21፡1፣ 5፤ ኢሳ 65፡17 
-በእዚያ ሃዘን፣ ሞትና በሽታ የሉም - ራዕ 21፡4 
- እኛም እንደ ኢየሱስ እንሆናለን - 1ዮሐ 3፡2 
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ለ7. የእግዚአብሔር አባትነት 
የእስራኤል ሕዝብ ለአባት የተለየ ክብር አላቸው፡፡ አባት የሚለው ስያሜ ለእስራኤል ሕዝብ ፓትሪያርክ ለነበሩት አብርሃም፣ 
ይስሃቅና ያዕቆብ ትልቅ ክብር ለመስጠት ጥቅም ላይ ውሏል (ሉቃስ 3፡8፤ ዮሐ 8፡39)፡፡ ስለዚህ ስለ ‹‹አባት›› ያልተሳሳተ 
ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል፡፡ 
 
ሀ) የ ‹‹አባት›› ትርጓሜ 
- ‹‹አባት›› ብዙ ጊዜ የአንድ ነገር ምንጭ ወይም ጀማሪ ትርጓሜን ይይዛል፡፡ 
ያባል በድንኳን የሚቀመጡት የዘላኖች አባት - ዘፍ 4፡20 
ዮባል በገናንና መለከትን ለሚይዙ አባት - ዘፍ 4፡21 
 
- ‹‹አባት›› ማለት ተፈጥሮዉን ‹‹ለልጆቹ›› የሚያስተላልፍ ማለት ነው፡፡ 
አንተ አባታችን ነህ፤ እኛ ጭቃ ነን፤ አንተም ሠሪያችን ነህ - ኢሳ 64፡8 
 
- ‹‹አባት›› ማለት ስልጣን ያለው ማለት ነው፡፡ - ማር 13፡32 
 
- ምድራዊ ልጆች ሰውነታቸውንና ነፍሳቸው ከወላጆቻቸው ይወስዳሉ፡፡ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አብ ‹‹አንድያ ልጅ›› ነው፡፡ 
የኢየሱስ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው - ሉቃስ 1፡35፤ ዮሐ 3፡16፤ ቆላ 2፡9 
 
ለ) እግዚአብሔር የሰው ልጆች ሁሉ ‹‹አባት›› 
- አባታችሁ፣ ፈጣሪያችሁ - ዘዳ 32፡6፤ ሚል 2፡10፤ ዮሐ 1፡18 
- የመናፍስት አባት - ዕብ 12፡9 
- አባት ለሌላቸው (ድሃ አደግ) አባት - መዝ 68፡5 
- እግዚአብሔር አባት ብለን እንድንጠራው ይጠብቅ ነበር - ኤር 3፡19 
- የቤተክርስቲያን መሪዎች ክብርን ለመቀበል አባት የሚለውን ስያሜ ሊቀበሉ አይገባቸውም - ማቴ 23፡9 
 
ሐ) እግዚአብሔር የአማኞች ሁሉ አፍቃሪ አባት 
- በተጨማሪ ልጅነት የሚለውን ክፍል ይመልከቱ - ክፍል ሠ8 
- ከቅድስና ባሕሪው እንካፈል ዘንድ - ዘሌ 20፡8፤ 1ጴጥ 1፡2 
- የአማኞች ሁሉ አባት - ሮሜ 4፡11 
- ኢየሱስ እግዚአብሔር ‹‹አባታችን›› ብሎ ጠርቷል 
- ወደ አባቴና አባታችሁ እመለሳለሁ -  
- በሰማይ ያለው አባታችሁ -  
- በሰማይ ያለው አባታችሁ መልካም ስጦታን ይሰጣችኋል -  
- የማያዳላ አባት -  
- በሰማይ ያለ አባታችን -  
- ሐዋሪያት አባታችን እያሉ ጠርተውታል 
- ‹‹አባ፣ አባት›› ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ - ሮሜ 8፡15፤ ገላ 4፡6 
- የአብ ታላቅ ፍቅር - እኛ፣ የእግዚአብሔር ልጆች - 1ዮሐ 3፡1 
- ሕብረታችን ከአብ ጋር ነው - 1ዮሐ 1፡3 
 
ሰ) እግዚአብሔር የኢየሱስ አባት፣ ኢየሱስ አንድያ ልጅ 
- ኢየሱስ የሰማይ አባቱን በትክክል ይወክላል - ፊል 2፡5-6፤ ዕብ 1፡3 
- መሲህ (ኢየሱስ ክርስቶስ) ‹‹የዘላለም አባት›› ተብሎ ተጠርቷል፡፡ ኢሳ 9፡6 
- አብ ለኢየሱስ ሲናገር፡- እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ይላል - መዝ 2፡7፤ ዕብ 1፡5 
- አብ ልጁን የአለም አዳኝ አድርጎ ላከው - 1ዮሐ 4፡14 
- ኢየሱስ ስለ አባቱ የተናገረው 

አባ፣ አባት - ማር 14፡36 
አባት ሆይ ፈቃድህ ቢሆን - ሉቃስ 22፡42  
አባት ሆይ ይቅር በላቸው - ሉቃስ 23፡34 

- እናንት የአባቴ ብሩካን - ማቴ 25፡34 
- ከወልድ በቀር አብን የሚያውቅ የለም - ማቴ 11፡27 
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- እኔና አብ አንድ ነን - ዮሐ 10፡30 
- አባት ልጁን ይወዳል - ዮሐ 3፡35 
 
ሸ) እግዚአብሔር የሰማይ አባታችን እንደመሆኑ መጠን ከእኛ ጋር በብዙ ነገር ተዛምዷል 
- ያፈቅረናል - 2ተሰ 2፡16፤ ዮሐ 16፡27 
- ኢየሱስ በእኛ ፈንታ ይሞትልን ዘንድ ልኮልናል (ምህረት) - ገላ 1፡4 
- ኢየሱስ ከሙታን መካከል አስነስቶታል (ሕይወትን ሊሰጠን) - ገላ 1፡1  
- ይቀጣናል፣ ያርመንማል - ዕብ 12፡5-7፤ ራዕ 3፡19 
- በመንፈሳዊ በረከት ይባርከናል - ኤፌ 1፡3 
- የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ከእርሱ ዘንድ ይመጣል - ሐዋ 2፡33 
- እርሱ ከሁሉ በላይ የሚሆን፣ በሁሉም የሚሠራ፣ በሁሉም የሚኖር ነው - ኤፌ 4፡6 
- ክብርን ሁሉ ሊቀበል ይገባዋል - ፊሊ 4፡20፤ ራዕ 7፡12 
 
ለ8. የኢየሱስ መለኮታዊነት 
 
በርካታ ሰዎች ኢየሱስ በስጋ የተገለጠ አምላክ መሆኑን በመካድ ሃሰተኛ ሃይማኖትን መስርተው ከእዉነት መንገድ 
ሸሽተዋል። በተጨማሪ ሃሰተኛ ወንጌሎች የሚለውን ይመልቱ። 
 
ሀ) ኢየሱስ ስለራሱ ምን ይላል? 
- ከሰማይ መጥቷል በሰማይም ይኖራል - ዮሐ 3፡13 
- በሁሉም ስፍራ ይኖራል - ማቴ 18፡20 
- የሰንበት ጌታ እንኳ ሳይቀር እንደሆነ ተናግሯል - ማር 2፡27-28 ይህ በእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ላይ ስልጣኑን ያሳያል 
- እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ ይጠራል - ዮሐ 5፡17-18 ትርጓሜውም ከእግዚአብሔር ጋር እኩል እንደሆነ ያሳያል - ዮሐ 5፡
17-18 
- ከአባቱ ጋር አንድ ነው፣ ስለዚህም እግዚአብሔር ነው - ዮሐ 5፡30-33 
- ኢየሱስ በአባቱ ስም መምጣቱን ተናገሯል - ዮሐ 5፡43 
- እርሱን ማየትና መወቅ አብን ማየትና ማወቅ ነው - ዮሐ 14፡7-11 
- በመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን ያወራል - ማቴ 5፡21-22፣ 27-28 
- “እኔ ነኝ” የሚል ስያሜን ለራሱ ይጠቀማል - ዮሐ 18፡5-8። “እኔ ነኝ” የሚለው ስያሜ የእግዚአብሔር ስያሜ ነው - ዘጻ 3፡
14 
- ከአብርሃም በፊት መኖሩን ተናግሯል - ዮሐ 8፡58 
- ንጉስና ፈራጅ እንደሆነ ተናግሯል - ማቴ 25፡31-46። ብሉይ ኪዳን ያህዊን እንደፈራጅ ያሳየናል - ዘፍ 18፡25፤ ኢዮ 3፡18 
 - ስልጣን በሰማይና በምድር የእርሱ መሆኑን ይናገራል - ማቴ 28፡18-20 
 - የሰው ልጅ - መላዕክቱን - መንግስቱን - ማር 13፡26-27፤ ማቴ 13፡41  
- መላዕክት የእግዚአብሔር መልአክ መሆናቸው ተገልጿል - ሉቃስ 12፡8-9፤ 15፡10 
- መንግስት የእግዚአብሔር እንደሆነች ተገልጿል - ማቴ 6፡33፤ ማር 1፡14 
 
ለ) ሌሎች ስለ ኢየሱስ ምን አሉ? 
- ‹‹ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው›› ብሎ ጳውሎስ ፅፏል - ሮሜ 9፡5 
- የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል ብለው አይሁድ ተናግረዋል - ዮሐ 19፡7 
- ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሏል ብሎ ዮሐንስ ተናግራል - ዮሐ 5፡18 
- ጻፎች እግዚአብሔር ብቻ የሚያደርገውን ያደርጋል ብለውታል - ማር 2፡5-7 
- ዘላለማዊ፣ ፈጣሪ፣ እግዚአብሔር መሆኑ ተፅፎለታል - ዮሐ 1፡1-5 
- ቶማስ ‹‹ጌታዬና አምላኬ›› ብሎታል - ዮሐ 20፡28 
- አለማት በእርሱ ተፈጠሩ - ዕብ 1፡2፤ ዮሐ 1፡3፤ ቆላ 1፡16 
- ኢየሱስ የእግዚአብሔር ፍፁም ምሳሌ ነው - ዕብ 1፡3 
- ፍጥረት ሁሉ በኢየሱስ ተጋጥሟል - ዕብ 1፡3፤ ቆላ 1፡17 
- ኢየሱስ በመላዕክት አምልኮ ቀርቦለታል - ዕብ 1፡6 
- ወልድ “እግዚአብሔር” ተብሏል - ዕብ 1፡8 
- ዘላለማዊ ነው - ዕብ 1፡12 
- እርሱ መልአክ ሳይሆን ከመላዕክት በላይነው - ዕብ 1፡4፤ 1ጴጥ 3፡22 
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- ከሙሴ በላይ ነው - ዕብ 3፡1-6 
- ከብሉይ ኪዳን ሊቀካህናት በላይ ነው - ዕብ 4፡14-5፡10 
- የእግዚአብሔር ባሕሪይ ባሕሪዩ ነው - ፊል 2፡6-11 
- የማይታየው አምላክ አምሳል ነው - ቆላ 1፡15-20 
- የመለኮት ሙላት በክርስቶስ አካል ውስጥ ይኖራል - ቆላ 1፡15-20 
-‹‹ጌታ›› የሚለው ስያሜ ለአብና ወልድ ጥቅም ላይ ውሏል 

አብ - ማቴ 1፡20፤ 9፡38፤ 11፡25፤ ሐዋ 17፡24፤ ራዕ 4፡11 
ወልድ - ሉቃስ 2፡11፤ ዮሐ 20፡28፤ ሐዋ 10፡36፤ 1ቆሮ 2፡8፤ ራዕ 19፡16 

 
ሐ) አምላካዊ አምልኮን ተቀብሏል 
- የጥበብ ሰዎች አምልከውታል - ማቴ 2፡11 
- ደቀ መዛሙርት አምልከውታል - ማቴ 14፡3 
- ከነናዊቷ ሴት አምልካዋለች - ማቴ 15፡25 
- የተፈወሰው ሰው አምልኮታል - ዮሐ 9፡38 
- ሁለቱ ማርያሞች አምልከውታል - ማቴ 28፡9 
- ከእርገቱ በኋላ ደቀ መዛሙርት አምልከውታል - ሉቃስ 24፡52 
- የእግዚአብሔር መላእክት አምልከውታል - ዕብ 1፡6 
- አራቱ ሕያዋን ፍጡራን እና ሃያ አራቱ ሽማግሌዎች አምልከውታል - ራዕ 5፡8 
 
መ) እግዚአብሔር አብ ስለእርሱ ምን ይላል? 
- የአባትና - ልጅ ግንኙነት - ማቴ 3፡17፤ ማቴ 17፡5፤ ዮሐ 8፡16-19፤ 1ዮሐ 5፡9 
ይህ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን እኩልነት ያመለክታል - ዮሐ 5፡17-18 
 
ለ9. ኢየሱስ እግዚአብሔር ብቻ ሊያደርገው የሚችለውን ስራ አድርጓል  
 
ሀ) ኃጢአትን ይቅር ብሏል፣ ይህም እግዚአብሔር ብቻ ሊያደርገው የሚችለው ነው - ማቴ 9፡2-7 /ማር 2፡5-12/ ሉቃስ 5፡
20-26/ 
 
ለ) የኢየሱስ ተአምራት ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ  
- በተፈጥሮ ላይ ያለው ስልጣን 
ውሃን ወደ ወይን - 2፡7-111 
በአሳ ጠመዳ ወቅት - 5፡4-9 
ወጀብን ማስቆም - 8፡23-27 - 4፡37-41 - 8፡22-25 
ምግብ ማበርከት - 14፡15-21 - 6፡35-44 - 9፡12-17 - 6፡5-14 
በውሃ ላይ መሄድ - 14፡25-27 - 6፡47-51 - 6፡19-21 
ምግብ ማበርከት - 15፡32-38 - 8፡1-9 
ከአሣ ውስጥ ገንዘብ - 17፡24-27 
የበለስ ዛፍን መርገም - 21፡19 - 11፡12-23 
ለሁለተኛ ጊዜ በአሳ ጠመዳ ወቅት - 21፡4-7 
 
- በሰይጣንና በዲያቢሎስ ላይ ያለው ስልጣን 
በምኩራብ የነበረ ዲያብሎስ - 1፡23-27 - 4፡32-36 
ዲያቢሎስ - 8፡28-34 - 5፡1-17 - 8፡26-39 
ዲዳ ጋኔን - 9፡32-33 
ዲዳና ደንቆሮ ጋኔን - 12፡22 - 11፡14 
ወጣቷ ልጃገረድ - 15፡22-28 - 7፡25-30 
የሚሰቃየው ልጅ - 17፡14-18 - 9፡17-29 - 9፡37-43 
የድካም መንፈስ - 13፡10-17 
 
- በበሽታ በአካል ደዌዎች ላይ ያለው ስልጣን 
የጴጥሮስ አማት - 8፡14-15 - 1፡29-31 - 4፡38-39 
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ለምጽ - 8፡2-4 - 1፡40-45 - 5፡12-15 
የመቶ አለቃው አገልጋይ - 8፡5-13 - 7፡2-10 
ድውይ - 5፡5-18 
አይነሰውር ማብራት - 9፡27-31 - 9፡1-38 
አይነስውር ማብራት - 20፡30-34 - 10፡46-52 - 18፡35-43 
ሽባ - 9፡2-8 - 2፡3-12 - 5፡18-26 
እጁ የሰለለ - 12፡10-15 - 3፡1-6 - 6፡6-11 
የሚደማ ደም ቆመ - 9፡20-22 - 5፡25-34 - 8፡43-48 
ዲዳና ደንቆሮ - 7፡32-37 
ሆዱ የተነፋ - 14፡2-6 
የማልኮስ ጆሮ - 22፡50-51 
 
- በሞት ላይ ያለው ስልጣን 
የመበለቲቱ ልጅ - 7፡11-17 
የኢያኢሮስ ሴት ልጅ - 9፡18-26 - 5፡35-43 - 8፡41-56 
አላዛር - 11፡1-45 
የኢየሱስ ትንሳኤ - 28፡1-20 - 16፡1-14 - 24፡1-53 - 20፡1-31 
 
ለ10. ኢየሱስ እግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ ነው 
 
ሀ) እግዚአብሔር ፈጣሪ፣ ኢየሱስ ፈጣሪ 
ዘፍ 1፡1 ዘፍ 2፡7 ዮሐ 1፡3፣ 10 1ቆሮ 8፡6 ኢዮብ 33፡4 መዝ 33፡6 ኤፌ 3፡9 ቆላ 1፡12-17 መዝ 104፡30 ኢሳ 40፡28 ዕብ 1፡
8-12 ራዕ 4፡8-11 ኢሳ 44፡24 ኢሳ 45፡11-18 ራዕ 10፡6 ራዕ 14፡6-7 ሚል 2፡10 ራዕ 21፡5-7 ራዕ 22፡3 ራዕ 7፡17 
 
ለ) እግዚአብሔር ቤዛና አዳኝ፣ ኢየሱስ ቤዛና አዳኝ  
መዝ 78፡34-35 ኢሳ 47፡4 1ዮሐ 4፡14 1ጴጥ 2፡21-24 ኢሳ 46፡6፣ 24 ኢሳ 43፡3-11 ሐዋ 20፡28 ገላ 3፡13 ኢሳ 45፡21 
ኢሳ 49፡26 ሉቃስ 24፡21-29 ሉቃስ 2፡10-11 መዝ 106፡21 ሉቃስ 1፡46-47 ዮሐ 4፡40-42 ሐዋ 12፡23 1ጢሞ 1፡1 ቲቶ 1፡1-
4 ፊል 3፡20 1ጢሞ 1፡1-3 1ጢሞ 4፡10 ቲቶ 2፡10-13 ቲቶ 1፡4 1ጴጥ 1፡10-11  ይሁዳ 25 
 
ሐ) እግዚአብሔር ይመጣል፣ ኢየሱስ ይመጣል 
ዘካ 14፡3-5 1ተሰ 4፡13-18 1ተሰ 3፡11-13 ማቴ 25፡31-46 ራዕ 19፡11፣ 16 መዝ 50፡1-6 ቲቶ 2፡11-13 
 
መ) እግዚአብሔር አለት፣ ኢየሱስ አለት  
ዘዳ 32፡3-4 1ሳሙ 2፡2 ማቴ 16፡17-19 2ሳሙ 22፡2 መዝ 18፡2 ዘኁ 20፡1-11 ከ 1ቆሮ 10፡4 ጋር መዝ 31፡1-4 መዝ 78፡35 
ኢሳ 28፡16 ከ ኤፌ 2፡20-22 ጋር መዝ 89፡26 ኢሳ 17፡10 1ጴጥ 2፡6-8 
 
ሠ) እግዚአብሔር መጀመሪያና መጨረሻ፣ ኢየሱስ መጀመሪያና መጨረሻ 
ኢሳ 41፡4 ኢሳ 43፡10-11 ራዕ 1፡17 ኢሳ 44፡6-8 ራዕ 1፡8 ራዕ 22፡13 
 
ረ) እግዚአብሔር፡- እኔ፣ እኔ ነኝ ኢየሱስ፡- እኔ፣ እኔ ነኝ  
ዘዳ 3፡13-14 ኢሳ 43፡10 ዮሐ 18፡5-8 ራዕ 1፡17-18 ኢሳ 43፡25 ዮሐ 8፡24-28 
 
ሰ) እግዚአብሔር ንጉስ፣ ኢየሱስ ንጉስ 
መዝ 47፡2፣ 6 መዝ 44፡4 ማቴ 2፡1-6 ሉቃስ 19፡35-38 መዝ 74፡12 ዘካ 14፡9 ሉቃስ 23፡3 ዮሐ 18፡37 ኢሳ 44፡6 ኤር 
10፡10 ዮሐ 19፡21 1ጢሞ 6፡13-16 ራዕ 15፡1-4 ራዕ 19፡11-16 
 
ቀ) እግዚአብሔር እረኛ፣ ኢየሱስ እረኛ 
መዝ 23፡1 ኢሳ 40፡10-11 ዮሐ 10፡8-12 1ጴጥ 2፡21-25 መዝ 100፡3 ዕብ 13፡20 1ጴጥ 5፡4 
 
ለ11. ኢየሱስ - ፍጹም ሰውና ፍጹም እግዚአብሔር 
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ሀ) ልደቱ 
- ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የዳዊት ልጅ፣ የአብርሃም ልጅ - ማቴ 11 
- ከሴት የተወለደ - ገላ 4፡4፤ ሉቃስ 1፡29-33 
- በቤተልሔም የተወለደ - ማቴ 2፡1 
- ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ - 1ጢሞ 2፡5 
- የሰው ልጅ ተባለ - ማቴ 12፡8፤ 16፡13፤ 25፡31፤ ዮሐ 3፡14፤ 8፡28፤ 13፡31 
- በሥጋና በደም ሰውነታችንን ተካፈለ - ዕብ 2፡4፤ 1ዮሐ 4፡፡14 
- መንፈስ፣ ኢየሱስ በሥጋ እንደመጣ ይመሰክራል - 1ዮሐ 4፡2-3 
 
ለ) በአካሉ ተወሰነ 
- ደከመ - ዮሐ 4፡6-8 
- ሲደክመው ተኛ - ማር 4፡38 
- በጥበብና በቁመት በተፈጥሮ ሕግ አደገ - ሉቃስ 2፡52 
- በተወጋው ጎኑ ደምና ውሃ ወጣው - ዮሐ 19፡32-34 
- ተራበ - ማቴ 4፡1-11፤ ማር 11፡12 
- አዘነ - ማቴ 26፡38፤ ዮሐ 11፡35 
- ተቆጣ - ማር 10፡14 
 
ሐ) የሰውና የመለኮት ባሕሪያት አንድ መሆን (መዋሀድ) 
- የመለኮት ሙላት በሰውነቱ ተገልጧል - ቆላ 1፡14 
- ሁለቱም ተፈጥሮዎች በአንድ ምንባብ ስር ተጠቅሰዋል ቃል-ሥጋ ሆነ - ዮሐ 1፡14 

የዳዊት ዘር - የእግዚአብሔ ልጅ - ሮሜ 1፡3-4 
የእግዚአብሔር ልጅ - በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ - ሮሜ 8፡3 
ክርስቶ በሥጋ መጣ - ከሁሉ በላይ አምላክ ነው - ሮሜ 9፡5 
ከሴት የተወለደው - የእግዚአብሔር ልጅ - ገላ 4፡4 
ምሳሌ ተገኘ - ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው - ፊል 2፡7፣ 11 

 
- ሰዋዊ መለያ ባሕሪይ ከ መለኮታዊ ስያሜ ጋር 

ድንግል ወንድ ልጅን ትወልዳለች - “እግዚአብሔር ከእኛ ጋር” ይባላል - ማቴ 1፡23 ፤ ኢሳ 7፡14 
 
- የኢየሱስ ደም “የእግዚአብሔር ደም” ተብሏል - ሐዋ 20፡28 
 
- እግዚአብሔር እንደመንፈስነቱ “ደም” የለውም፡፡ የኢየሱስ “ደም” እንደ “እግዚአብሔር ደም” መቆጠሩ ኢየሱስና 
እግዚአብሔር ያላቸውን መለኮታዊ አንድነት ይገልጣል፡፡ 
 
- ተሰቀለ - የክብር ጌታ - 1ቆሮ 2፡8 
 
- መለኮታዊ መለያ ባሕሪይ ከ ሰዋዊ ስያሜ ጋር 

ከሰማይ መጣ - የሰው ልጅ - ዮሐ 3፡13 
የሰው ልጅ - ወደ ሰማይ አረገ - ዮሐ 6፡62 
ክርስቶ በሥጋ መጣ - ከሁሉ በላይ አምላክ ነው - ሮሜ 9፡5 

 
ለ12. የመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርነት 
 
ሀ) መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን ለመጥራት የሚጠቀምባቸው ስያሜዎች 
 
መንፈስ - ማር 1፡10፤ ገላ 5፡5፤ ራዕ 22፡17 
መንፈስ ቅዱስ - ኢሳ 63፡10-11፤ ሉቃስ 11፡13፤ 1ተሰ 4፡8 
የእግዚአብሔር መንፈስ - ዘፍ 1፡2፤ ኢዮ 2፡28፤ ሮሜ 8፡14፤ 1ቆሮ 3፡16 
የአብ መንፈስ - ማቴ 10፡20 
የወልድ መንፈስ - ገላ 4፡6 
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የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ - ፊሊ 1፡19 
የክርስቶ መንፈስ - 1ጴጥ 1፡11 
የጌታ መንፈስ - 2ቆሮ 3፡17፤ ኢሳ 63፡14 
የጸጋ መንፈስ - ዕብ 10፡29 
የእውነት መንፈስ - ዮሐ 14፡17፤ 15፡26፤ 1ዮሐ 5፡6 
የሕይወት መንፈስ - ሮሜ 8፡2 
የክብር መንፈስ - 1ጴጥ 4፡14 
የልጅነት መንፈስ - ሮሜ 8፡15 
አጽናኝ - ዮሐ 14፡16፤ 16፡7 
የጥበብ መንፈስ፣ የማስተዋል፣ የምክር፣ የኃይል፣ የእውቀት፣ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ - ኢሳ 14፡16፤ 16፡7 
 
ለ) ስሙ እንደ እግዚአብሔር ስም ጥቅም ላይ ውሏል 
- መንፈስ ቅዱስን መዋሸት - ሐዋ 5፡3 
- እግዚአብሔርን መዋሸት - ሐዋ 5፡4 
- የመንፈስ ቅዱስ ቤተመቅደስ - 1ቆሮ 6፡19፣ 20 
- የእግዚአብሔር ቤተመቅደስ - 1ቆሮ 3፡16፣ 17 
- መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ከሞት አስነሳው - ሮሜ 8፡11 
- እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሞት አስነሳው - ሐዋ 2፡24፣ 32 
- በመንፈስ ሃይል እየሰበኩ - 1ቆሮ 2፡4 
- በእግዚአብሔር ሃይል እየሰበኩ - 1ቆሮ 2፡5 
 
ሐ) መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ባሕሪይ አለው 
መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው - ዘፍ 1፡2 
መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ያውቃል - 1ቆሮ 2፡10-11፤ ዮሐ 16፡13 
መንፈስ ቅዱስ ሃያል ነው - ሉቃስ 1፡35፤ ሮሜ 15፡19 
መንፈስ ቅዱስ ዘላለማዊ ነው - ዕብ 1፡10-12፤ ዕብ 9፡14 
 
መ) መንፈስ ቅዱስ አካል ያለው እንጂ ሃይል ወይም የእግዚአብሔር ተፅእኖ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ “ነገር” እያለ ሳይሆን 
“እሱ” እያለ ይጠራዋል - ዮሐ 16፡13-14፤ ኤፌ 1፡13-14 
ኢየሱ፣ እንደ እርሱ የሆነ “ሌላ አጽናኝ” እንደሆነ ተናገረለት - ዮሐ 14፡16 
መንፈስ ያስተምራል - ዮሐ 14፡26 
ለማን ስጦታ መስጠት እንዳለበት ይወስናል - 1ቆሮ 12፡11 
ስለቅዱሳን በመቃተት ይማልዳል - ሮሜ 8፡26 
መንፈስ ቅዱስን ማሳዘን (መከላከል) ትክክል አይደለም - ኤፌ 4፡30፤ ሐዋ 7፡51 
መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ኃጢአት ነው - ማቴ 12፡31፤ ማር 3፡29 
 
ለ13. የመንፈስ ቅዱስ ግብር 
 
በብሉይ ኪዳን ወቅት አብ በግልጽ ይታይ ነበር፡፡  
ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረበት ወቅት፣ ወልድ በግልጽ ይታይ ነበር፡፡ 
በአሁኑ ዘመን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በግልጽ ይታያል፡፡ 
 
ሀ) በብሉይ ኪዳን የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት 
- በፍጥረት ሥራ - ዘፍ 1፡2 
- ትንቢትን በመስጠት - ሕዝ 2፡2፤ 8፡3፤ 11፡1-5 

በልአም - ዘኁ 24፡2-9 
ሳኦል - 1ሳሙ 10፡6፣ 10 
ዳዊት - ሐዋ 1፡16 

- ችሎታን በመስጠት 
ለባስልኤል የግንባታ ጥበብ - ዘጸ 31፡2-5 
የመንግስት አስተዳደር ጥበብ  
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የሴፍ - ዘፍ 41፡38-44 
ሙሴና 70ዎቹ ሽማግሌዎች - ዘኁ 11፡14-17፣ 25-29 
ጎቶንያል - መሳ 3፡9-10 
ሳምሶን - መሳ 14፡19፣ 15፡14 
ዳዊት - 1ሳሙ 16፡13 
ጌዴዎን - መሳ 6፡34 
ሳኦል - 1ሳሙ 10፡10 

 
- አኗኗርን በመቀየር 

ፍትህ፣ ጻድቅና ሰላም - ኢሳ 32፡15-20 
ለጌታ አምልኮ - ኢሳ 44፡3-5 
አዲስ ልብ - ሕዝ 36፡26-28  

 
ለ) መንፈስ ቅዱስ ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር ያለው ግንኙነት  
- የቅዱሳት መጽሐፍ ደራሲ  

መንፈስ ቅዱስ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር እንዲናገሩ መራ - 2ጴጥ 1፡20-21 
ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ የ “እግዚአብሔር እስትንፋ” (መንፈስ) ውጤቶች ናቸው - 2ጢሞ 3፡16 
መንፈስ ቅዱስ በቅዱሳት መጻሕፍት ይናገራል - ራዕ 2፡7፣ 11፣ 17፣ 29 

 
- የእግዚአብሔርን ጥበብ የሚፈታ (የሚገልጥ፣ የሚያብራራ) - 1ቆሮ 2፡9-14፤ ኤፌ 1፡17፤ ዮሐ 15፡26-16፡15 
 
ሐ) ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት  
- መንፈስ ቅዱስ ከኢየሱስ ጋር የነበረው አገልግሎት 
ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ተጸነሰ - ሉቃስ 1፡35፤ ማቴ 1፡18  
ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን በጥምቀቱ ወቅት ተቀበለ - ሉቃስ 3፡21-22 
ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ በሰይጣን ይፈተን ዘንድ ወደ ምድረበዳ ተመራ - ማር 1፡12፤ ማቴ 4፡1 
ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ሃይል ተጓዘ - ሉቃስ 4፡14 
ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ቅባት ሰበከ - ሉቃስ 4፡18 
ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ አጋንንትን አስወጣ - ማቴ 12፡28 
ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ሃሴት አደረገ - ሉቃስ 10፡21 
ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ከሞት ተነሳ - ሮሜ 8፡11 
 
- መጥምቁ ዮሐንስ  
በማሕፀን ውስጥ ሳለ በመንፈስ ተሞላ - ሉቃስ 1፡15 
መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ላይ ሲመጣ አየ - ማቴ 3፤ 16፤ ዮሐ 1፡31 
ኢየሱስ በመንፈስ ያጠምቃል ብሎ መሰከረ - ማር 1፡7-8 
 
መ) በቤተ ክርስቲያን ዘመን የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት 
- መንፈስ ቅዱስ፣ ከእስራኤል ሌላ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ድርሻ ያላቸው መኖራቸውን አስታወቀ።  
- የአሕዛብ መካተት ምስጢር - ኤፌ 3፡5-8 
- በአሕዛብ ሁሉ ላይ የመንፈስ ቅዱስ መፍሰስ - ኢዩ 2፤ 28 ከ ሐዋ 2፤ 16-18 ጋር 
 
ሠ) ስለ መንፈስ ቅዱስ የአስተምህሮ ምንባብ - ዮሐ 14፡16-16፡15  
በኢየሱስ ስም ከአብ ዘንድ የተላከ - ዮሐ 14፡26 
ከአብ ዘንድ በኢየሱስ የተላከ - ዮሐ 15፡26 
ስለ ኢየሱስ የሚመሰክር - ዮሐ 15፡26-27 
ኃጢአተኞችን የሚወቅስ - ዮሐ 16፡7-8 
ወደ እውነት የሚመራን - ዮሐ 16፡13 
ስለ አብና ወልድ የሚናገር - ዮሐ 16፡14-15 
 
ረ) ስለ መንፈስ ቅዱስ ግብር የአስተምህሮ ምንባብ - ሮሜ 8፡1-39 
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ከኃጢአትና ከሞት ሕግ ነፃ አወጣን - ሮሜ 8፡2 
የሕግን ፈቃድ በመንፈስ በመጓዝ እናሟላለን - ሮሜ 8፡4 
ለሰውነታችን ሃይልን ይሰጣል - ሮሜ 8፡11 
በመንፈስ ሰላምና ሕይወት አለን - ሮሜ 8፡5-6 
ክፉ ተግባሮቻችን በመንፈስ ተወግደዋል - ሮሜ 8፡13 
በድካማችን እንድንጸልይ ይረዳናል - ሮሜ 8፡26 
በመንፈስ አማካኝነት የእግዚአብሔር ልጆች እንጂ ባሮች አይደለምን - ሮሜ 8፡15-17 
 
ሰ) መንፈስ ቅዱስ በኤፌሶን መጽሐፍ 
 
የእግዚአብሔር መሆኔን በምን አውቃለሁ? 
በክርስቶስ፣ በመንፈስ - ኤፌ 1፡13-14 
 
መንፈስ እንዴት ይረዳናል? 
የጥበብና የመገለጥን መንፈስ በመስጠት - ኤፌ 1፡17 
 
በሰማይ ወደ አለው አብ እንዴት መቅረብ እችላለሁ? 
በመንፈስ ወደ አብ መግባት እንችላለን - ኤፌ 2፡18 
 
እግዚአብሔር በመካከላችን (በቤተ ክርስቲያን በመቅደሱ) እንዴት ይኖራል? 
እግዚአብሔር በመንፈስ አማካኝነት በመካከላችን ያድራል - ኤፌ 2፡22 
 
አሕዛብ በኢየሱስ አማካኝነት ምህረት እንደ ተደረገላቸው እግዚአብሔር እንዴት ገለጠው? 
የእግዚአብሔር መንፈስ ለሐዋሪያትና ነቢያት ገለጠው - ኤፌ 3፡4-6 
 
ኢየሱስ በልባችን ይኖር ዘንድ እንዴት ልንጠነክር እንችላለን? 
የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ ሰውነታችን ያጠነክረናል - ኤፌ 3፡16-17 
 
በውስጣችን ካለው የእግዚአብሔር መንፈስ ጋር እንዴት በሰላም እንኖራለን? 
መራርነትና ንዴት የመሰሉትን በማስወገድ - ኤፌ 4፡30-32 
 
ለሕይወቴ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? 
በመንፈስ ቅዱስ እንድሞላ - ኤፌ 5፡17-18 
 
ከመከላከያ የዘለለው የእግዚአብሔር የጦር እቃ ምንድን ነው? 
የመንፈስ ሰይፍ (የእግዚአብሔር ቃል ) - ኤፌ 6፡17 
 
- በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ - ኤፌ 6፡18  
 
- መንፈስ ቅዱስ ደኅንነታችንን ያረጋግጥልናል/በሕይወታችንም እንድናጣጥመው ያደርገናል 
 
- ስለኃጢአት፣ ጽድቅና ፍርድ ይወቅሰናል - ዮሐ 16፡7-8 
 
- ከመንፈስ መወለድ አለብን - ዮሐ 3፤ 3-6፤ ቲቶ 3፡5 
 
- ከዚህ በመቀጠል መንፈስ በአማኙ ውስጥ ያድራል/ይሞላል - ሐዋ 2፡4፤ ኤፌ 5፡18፤ 1ቆሮ 6፡19 
- በኃጢአት ጸንቶ የማይኖር ሕይወት እንድንኖር ሃይል ይሰጠናል - ሮሜ 8፡2 
- የእግዘዚአብሔርን አገልግሎት እንድናገለግል በሃይል ይሞላናል - ዮሐ 14፡11-17፤ ሐዋ 1፡8፤ 1ቆሮ 2፤ 4 
- ይመራናል ያስተምረናል - ዮሐ 14፡26፤ 16፡13 
- በአማኙ ሕይወት ውስጥ የመንፈስ ፍሬን ያፈራል - ገላ 5፡22-23 
 



24 

 

ሐ) መንፈሳዊ አካላት 
 
የጥናቱ ማውጫ 
ሐ1. መላእክት - የእግዚአብሔር መልዕክተኞች 
ሐ2. ዲያብሎስ - የሰይጣን መላእክቶች 
ሐ3. ሰይጣን - ስያሚዎቹን ታሪኩ 
ሐ4. ሰይጣን - ስልጣኑና ግብሩ 
ሐ5. ዲያብሎስና የዲያብሎስ ጥናት 
ሐ6. የክፋትና የጥንቆላ ሰራተኞች 
  
ሐ1. መላእክት - የእግዚአብሔር መልእክተኞች 
 
ሀ) መላእክቶች ማን ናቸው? 
መላእክት በመጽሐፍ ቅዱስ በርካታ ጊዜ የተጠቀሱ ቢሆንም፣ የተጠቀሱበት አላማ እኛን ስለ መላእክት ለማስተማር ታስቦ 
አይደለም፡፡ በተጠቀሱባቸው ጥቅሶች ውስጥ የምንማረው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነትና አላማውን 
ለማስፈጸም እንደመሳሪያ ማገልገላቸውን ነው፡፡ 
 
“መልአክ” የሚለው ቃል ትርጉም በእብራይስጥም ሆነ በግሪክ ቋንቋ “መልእክተኛ” ማለት ነው፡፡ 
 
- ሊመለኩ አይገባቸውም - መሳ 13፡16-18፤ ቆላ 2፡18፤ ራዕ 19፡10፤ 22፡8-9 
- ሁለት የመላእክት ክፍሎች አሉ፣ መልካምና ክፉ - ራዕ 12፡7 
- ስለ ክፉ መላእክት ለማወቅ ሐ2 እና ክፍል ሐ5 ላይ የሚገኘውን የዲያቢሎስ ጥናት የሚለውን ይመልከቱ። 
- መላእክት ከሚለው ስማቸው በተጨማሪ ከዚህ በታች በተጠቀሱት ስም ተሰይመዋል፡- 

- ጠባቂዎች - ዳን 4፡13፣ 17፣ 23 
- የሰማይ መላእክት - ማቴ 24፡36 
- የሰማይ ሠራዊት - ሉቃስ 2፡13 
- መናፍስት - ዘካ 6፡5፤ ዕብ 1፡4፣ 14 
- የእግዚአብሔር ልጆች - ኢዮብ 1፡6፤ 2፡1፤ 38፡7 
- ስልጣናት፣ ኀይላት፣ ዙፋናት፣ ገዦች፣ ባለ ስልጣናት - ቆላ 1፡16፤ ሮሜ 8፡38፤ 1ቆሮ 15፡24፤ ኤፌ 6፡12፤ ቆላ 2፡
15 

- መላእክት ከዚህ በታች በተጠቀሱ ስያሜዎች ተጠርተዋል  
- ገብርኤል - ዳን 8፡16፤ 9፡21፤ ሉቃስ 1፡11-20፣ 26-38 
- ሚካኤል - ዳን 10፡13፣ 21፤ 12፡1፤ ይሁዳ 9፤ ራዕ 12፡7 
- ሰይጣን (ከተጨማሪ ሌሎች ስሞች ጋር) - ክፍል ሐ3 ይመልከቱ  

 
- መንፈሳዊ አካላቱ የተለያዩ ማእረጋትና ቅደም ተከተሎች አሏቸው 

- ሰማያዊ ፍጡራን - 2ጴጥ 2፡10-11 
- ሱራፌል - ኢሳ 6፡2፣ 6 
- ኪሩቤል - ዘፍ 3፡24፤ ዘጸ 25፡18፤ መዝ 18፡10፤ ሕዝ 10፡2-9 
- ሰይጣን ኪሩብ ነበር - ሕዝ 28፡14-16 
- የመላዕክት አለቃ - 1ተሰ 4፡16፤ ይሁዳ 9 

 
- በእግዚአብሔር አብና ወልድ ተፈጥረዋል - ነሕ 9፡6፤ ቆላ 1፡16 
- ከሰው መፈጠር በፊት ነበሩ - ኢዮብ 38፡1-7 
- መንፈሳዊ አካላት ናቸው (ሥጋና ደም የላቸውም) - ኤፌ 6፡12፤ ዕብ 1፡14፤ መዝ 104፡4 
- ነገር ግን አንድ አንድ ጊዜ በሰው መልክ ይገለጻሉ - ዘፍ 18፡2-33፤ 19፡1-22፤ መሳ 6፡11-22፤ ዮሐ 20፡1 
- ሳናውቀው መላዕክትን ልናስተናግድ እንችላለን - ዕብ 13፡2 
- በቁጥጥር በጣም ብዙ ናቸው - ዘዳ 33፡2፤ ዳን 7፡10፤ ማቴ 26፡53፤ ሉቃስ 2፡13፤ ዕብ 12፡22 
- ብርቱዎች ናቸው - 2ነገ 19፡35፤ መዝ 103፡20፤ 2ተሰ 1፡7፤ 2ጴጥ 2፡11፤ ኢሳ 37፡36 
- ጠቢቦች ናቸው ነገር ግን ሁሉን አዋቂዎች አይደሉም - 2ሳሙ 14፡20፤ ማቴ 24፡36፤ 1ጴጥ 1፡12 
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- ክርስቶስ ኢየሱስ ከመላእክት በእጅጉ ይበልጣል - ዕብ 1፡4-2፡15 
 
ለ) መልካም መላእክ ተግባራቸው ምንድን ነው? 
- እግዚአብሔርን ማምለክና ማመስገን - ዕብ 1፡6፤ ራዕ 5፡11-12 
- የሙሴ ሕግ በመላእክት በኩል ተሰጠ - መዝ 68፡17፤ ገላ 3፡19፤ ሐዋ 7፡53 
- ለኢየሱስ ይታዘዛሉ - ኤፌ 1፡20-22፤ ቆላ 2፡10፤ 1ጴጥ 3፡22 
- መዳንን የሚወርሱትን ያገለግላሉ - ዕን 1፡7፣ 14 
- እርዳታቸው የሚገኘው ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ ነው - ማቴ 26፡53፤ ሐዋ 12፡5-7 
- የእግዚአብሔርን ፍርድ ያስፈፅማሉ - 2ሳሙ 24፡16፤ 2ነገ 19፡35፤ መዝ 35፡5-6፤ ሐዋ 12፡23፤ ራዕ 16፡1 
- በመጨረሻው ዘመን መከሩን የሚሰበስቡ (አጫጆች) ናቸው - ማቴ 13፡39-41፣ 49-50፤ 24፡31 
- ሕፃናትን ይጠብቃሉ - ማቴ 18፡10 
- የእግዚአብሔርን ሕዝብ ይጠብቃሉ - ዳን 6፡22፤ መዝ 34፡7፤ 91፡11 
- ከኢየሱስ ዳግም ምፅአት ጋር አብረው ይገለጣሉ - ማቴ 16፡27፤ 25፡31፤ ማር 8፡38፤ 1ተሰ 4፡16፤ 2ተሰ 1፡7 
- በኢየሱስ ሕይወት ውስጥ ታላላቅ ትዕይንቶችን አብስረዋል 

ፅንሱን - ሉቃስ 1፡31  
ትንሳኤውን - ሉቃስ 24፡23 
ዳግም ምፅአቱን - ሐዋ 1፡11 
ልደቱን - ሉቃስ 2፡10-12 
እርገቱን - ሐዋ 1፡11 

 
ሐ) መላእክት በርካታ ሰዎችን አገልግለዋል 
- አጋር፣ ሳራን ተለይታ ስትሄድ - ዘፍ 16፡7-13 
- ሎጥ፣ ሰዶም ከመጥፋቷ በፊት - ዘፍ 19፡1-22 
- አጋርና እስማኤል - ዘፍ 21፡17-19 
- አብርሃም፣ ከይስሃቅ ጋር በተራራ በነበረ ጊዜ - ዘፍ 22፡11-18 
- ያዕቆብ፣ የመሰላል ራዕይ ባየ ጊዜ - ዘፍ 28፡12 
- የላባን በጎች በተመለከተ ባየው ራዕይ ውስጥ - ዘፍ 31፡11 
- ኤሳውን ለመገናኘት ከላባ በሄደ ጊዜ - ዘፍ 32፡1 
- ሙሴ፣ በሚነደው ቁጥቋጦ ስፍራ - ዘጸ 3፡2 
- እስራኤል፣ በደመናው አምድ - ዘጸ 14፡19-20 
- እስራኤልን በመምራት - ዘጻ 23፡20-23፤ ዘኁ 20፡16 
- በልአምና አህያው - ዘኁ 22፤ 22-35 
- ኢያሱና እስራኤል - መሳ 2፡1-5 
- ጌዲዮን፣ እስራኤልን እንዲመራ ሲመረጥ - መሳ 6፡11-22 
- የሶምሶን ቤተሰቦች - መሳ 13፡2-23 
- ዳዊት ሕዝቡን ሲቆጥር - 2ሳሙ 24፡15-17፤ 1ዜና 21፡16-30 
- ኤልያስን ለማጠንከር - 1ነገ 19፡5-8 
- አሦራዊያንን ለመግደል - 2ነገ 19፡35፤ 2ዜና 32፡21፤ ኢሳ 37፡36  
- ሲድራቅ፣ ሚሳቅና፣ አብድናጎ በእሳት ውስጥ - ዳን 3፤ 25-28 
- ዳንኤል፣ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ - ዳን 6፤ 22 
- መልአኩ ገብርኤል ስለመጪው ዘመን ለማሳየት - ዳን 8፡16፤ 9፡21 
- ዘካሪያስ በመላእክት በርካታ ነገር አየ - ዘካ 1፡9፤ 4፡1-6 
- ዮሴፍ፣ የማርያም እጮኛ - ማቴ 1፡20-21 
- ወደ ግብጽ እንዲሄድና እንዲመለስ - ማቴ 2፤ 13፤ 2፡19 
- ኢየሱ፣ መላአክ አገለገለው - ማቴ 4፡11፤ ማር 1፤ 13 
- ሕጻናት መላእክት አሏቸው - ማቴ 18፡10 
- ሴቶች፣ በኢየሱስ መቃብር - ማቴ 28፤ 2-8፤ ዮሐ 20፡11-13 
- ዘካሪያስ ገብርኤልን በመቅደሱ ተመለከተ - ሉቃስ 1፡11-19 
- ማርያም፣ የኢየሱ እናት ገብርኤልን ተመለከተች - ሉቃስ 1፡26-38 
- እረኞች፣ በኢየሱስ ልደት ወቅት - ሉቃስ 2፡8-16 
- ኢየሱስ፣ በደብረዘይት ተራራ ሲያለቅስና ሲጸልይ - ሉቃስ 22፡43 
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- ለበሽተኞች፣ ውኃ ማናወጥ - ዮሐ 5፤ 4 
- ሐዋሪያትን ከእስራት ለማስፈታት - ሐዋ 5፡19-20 
- ፊሊጶስ ለኢትዮጵያዊው እንዲመሰክር - ሐዋ 8፡26 
- ቆርነሊዎስ ጴጥሮስን እንዲጠራ - ሐዋ 10፡3-8 
- ጴጥሮስ ከሄሮድስ እስር ቤት እንዲያመልጥ - ሐዋ 12፡6-11 
- ሄሮድስን መቶ ለመግደል - ሐዋ 12፡21-23 
- ጳውሎስ፣ መርከቡ ከመሰበሩ በፊት - ሐዋ 27፡23-24 
- ዮሐንስ፣ በራዕይ መጽሐፍ ውስጥ - የራዕይ መጽሐፍ  
 
ሐ2. አጋንንት - የሰይጣን መልአኮች 
 
ሀ) መግቢያ  
- የተወሰኑ መላእክት በእግዚአብሔር ተጥለዋል - 2ጴጥ 2፡4፤ ይሁዳ 6 
- ርኩሳን መናፍስት በሰዎች ውስጥ ሊያድሩ ይችላሉ - ማቴ 12፡43፤ ማር 1፡26፤ 5፡9፤ 7፡24-30፤ 9፡14-27፤ 16፡19 
- የማያምኑ ሰዎች እርኩሳን መናፍስትን ለማስወጣት ቢሞክሩ ያለው አደጋ - ሐዋ 19፡12-16 
- አጋንንት አታላይ መናፍስት በመባል ተጠርተዋል - 1ጢሞ 4፡1 
- አጋንንት የሚሉትን ፈፅመው አይመኑ፣ ውሸተኞች ናቸውና - ዮሐ 8፡44 
- ከአጋንንት ጋር አያውሩ - አስወጧቸው እንጂ - ማር 16፡15-18 
- አጋንንት እግዚአብሔር እንዳለ ያምናሉ - ያዕ 2፡19 
- ተአምራትና ማድረግ ይችላሉ - ራዕ 16፡14፤ 2ተሰ 2፡9-12፤ ማቴ 24፡24፤ ዘጸ 7፡11፣ 22 
 
ለ) አማኞች በአጋንንት ላይ ስልጣን አላቸው  
- በእኛ ውስጥ ያለው ኢየሱስ በአለም ካለው ሰይጣን ይበልጣል - 1ዮሐ 4፡4 
- አጋንንት ያለፈቃድ በአሳማዎቹ ውስጥ አልገቡም - ማቴ 8፡30-32 
- ሐዋሪያት በአጋንት ላይ ስልጣን ተሰጣቸው - ሉቃስ 9፡1 
- ሰባ የሚሆኑ የኢየሱስ ተከታዮች አጋንንትን እንዲያወጡ ተላኩ - ሉቃስ 10፡1፣ 17 
- ደቀ መዛሙርት ሁሉ አጋንንትን እንዲያወጡ ሥልጣን ተሰጣቸው - ማቴ 10፡1፤ ማር 16፡17 
- ክፉ መናፍስት ለማውጣት የተሰጠ ተስፋ - ሉቃስ 10፡18-20 
- ጳውሎስ የጥንቆላ መንፈስን አስወጣ - ሐዋ 16፡16 
- አጋንንት በእምነት ቃል እና በሥልጣን ይወጣሉ - ሉቃስ 4፡32-36 
 
ሐ3. ሰይጣን - ስያሜዎቹና ታሪኩ 
 
ሀ) የሰይጣን ስያሜዎች፣ በሕሪያቶቹን ይገልጣሉ 
- ሉሲፈር (የብርሃን መልአክ) በሰማይ ሳለ የሚጠራበት ስሙ - ኢሳ 14፡12 
- ሰይጣን (ተቃዋሚ) - ማቴ 4፡10፤ 1ዜና 21፡1፤ ኢዮብ 1፡6፤ ዘካ 3፤ 1 
- እባብ፣ የጥንቱ እባብ - ዘፍ 3፡1፣ 4፤ ራዕ 12፡9 
- ዘንዶ፣ እባብ፣ ዲያብሎስ፣ ሰይጣን - ራዕ 12፡9፤ 20፡2 
- ዲያብሎስ (ሃሰተኛ ከሳሽ) - ማቴ 4፡1፣ 5፣ 8፤ ኤፌ 6፡11-12፤ ራዕ 12፡9 
- ፈታኝ - ማቴ 4፡3፤ 1ተሰ 3፡5 
- ብዔልዜቡል (የእበት አምላክ) - ማቴ 12፡24፤ ማር 3፡22 
- የአጋንንት ወይም የዲያብሎስ አለቃ - ማቴ 12፡24፤ ማር 3፡22 
- ክፉው - ማቴ 13፡19 
- የዚህ አለም ገዢ - ዮሐ 13፡31፣ 14፡30፤ 16፡11 
- ነፍሰ ገዳይ፣ ሃሰተኛ - ዮሐ 8፡44 
- የዚህ አለም አምላክ - 2ቆሮ 4፡4፤ ዮሐ 12፡31፤ 14፤ 30፤ 16፡11 
- ቤልሆር (ምናምንቴነት) - 2ቆሮ 6፡15 
- በአየር ላይ ያሉ መንፈሳዊያን ኀይላት ገዢ - ኤፌ 2፡2 
- ባላንጣ፣ ዲያብሎስ (ጠላት) - 1ጴጥ 5፡8 
- አታላይ - ራዕ 12፡9 
- የወንድሞች ከሳሽ - ራዕ 12፡10 
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- ከዚህ በታች ያሉ ስሞችም ለሰይጣን የተሰጡ ስያሜዎች ሳሆኑ አይቀሩም  
- የጥልቁ ጉድጓድ መልአክ - ራዕ 9፡11 
- አጶልዮን፣ አብዶን (አጥፊ) - ራዕ 9፡11 

 
ለ) ሰይጣን ከሚከተሉት ጋር ተነጻጽሯል 
- እባብ - ዘፍ 3፡1፤ ራዕ 12፡9፤ 20፡2 
- አዳኝ ወፎች (fowler) - መዝ 91፡3 
- እንክርዳድ ዘሪ - ማቴ 13፡25 
- ተኩላ - ዮሐ 10፡12 
- የሚያገሳ አንበሳ - 1ጴጥ 5፡8 
 
ሐ) ስለ ሰይጣን አጠቃላይ ታሪክ 
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ሰለሰይጣን በርካታ ትምህርቶች አሉ፡፡ 
- ፍጡር ነው - ሕዝ 28፡13 
- በሰማይ ሳለ “ሉሲፈር” በመባል ይጠራ ነበር - ኢሳ 14፡12 
- በእግዚአብሔር፣ ጠባቂ ኪሩብ ተብሎ ተቀብቶ ነበር - ሕዝ 28፡14 
- በተቀደሰው በእግዚአብሔር ተራራ - ሕዝ 28፡14 
- የፍፅምና ተምሳሌት (የጥበብና የውበት) ነበረ - ሕዝ 18፡12፣ 15 
- በእግዚአብሔር ገነት፣ በዔደን ነበር - ሕዝ 18፡13 
- በመጀመሪያ በሰማይ ነበር ከዛ ተባረረ - ሉቃስ 10፡18 
- በእግዚአብሔር ላይ አመጸ - 1ዮሐ 3፡8 
- በደል በእርሱ ተገኘ - ሕዝ 28፡15 
- በውበቱ ምክንያት በመኩራት - ሕዝ 28፡17 
 
የሰይጣን መውደቅ ምክንያቶች 
- ወደ ሰማይ ዐርጋለሁ - ኢሳ 14፡13 
- ዙፋኔንም ከእግዚአብሔ ከዋክብት በላይ ከፍ አደርጋለሁ - ኢሳ 14፡13 
- … በተራራ ላይ እቀመጣለሁ - ኢሳ 14፤ 13 
- ከደመናዎች ከፍታ በላይ ዐርጋለሁ - ኢሳ 14፡14 
- በልዑል እመሰላለሁ - ኢሳ 14፡14 
 
- የክፉ መናፍስት አለቃ፣ ክፉ መላእክት፣ አጋንንት - ማቴ 12፡24-28 
- አንዳንድ ሰዎች ሰይጣን፣ አዳም ከመፈጠሩ በፊት፣ በእግዚአብሔር ፍጥረት ላይ ባለቤት ለመሆን እንደፈለገ ያምናሉ፡፡ 
- ሰይጣን አለም የእርሱ እንደሆነች ተናግሯል - ማቴ 4፡8-9 
- አዳም ምድርን እንዲያስተዳድር በእግዚአብሔር ተሰጥቶት ነበር - ዘፍ 1፤ 28 
- ሔዋንን በዔደን ገነት አሳታት - ዘፍ 3፡1-7 
- በእግዚአብሔር ተረገመ - ዘፍ 3፡14 
- የሰው ልጅ ጠላት ነው - ዘፍ 3፤ 15 
- በኢዮብ ዘመን፣ ሰይጣን ወደ እግዚአብሔር ይቀርብ ነበር - ኢዮብ 1፡6 
- አሁንም ድረስ የወንድሞች ከሳሽ በመባል ይጠራል - ራዕ 12፡10 
- ኢየሱስን ባይሳካለትም ፈተነው - ማቴ 4፡3፣ 4 
- የብርሃን መልአክ መስሎ ሊቀርብ ይችላል - 2ቆሮ 11፡14 
 
መ) የሰይጣንና የመላእክቱ የመጨረሻ እጣ ፈንታ 
- ቅዱሳን በመላእክት ላይ ይፈርዳሉ - 1ቆሮ 6፡3 
- ሰይጣን በእግዚአብሔር ስልጣኑ ይነጠቃል - ዘፍ 3፡15፤ ራዕ 20፡10 
- ሰይጣን ከሰማይ ሲወድቅ ኢየሱስ መመልከቱን ተናገረ - ሉቃስ 10፡18 
- በአየር ላይ ላሉት መንፈሳዊያን ኀይላት ገዢ - ኤፌ 2፡2 
- ሰይጣን ከእግዚአብሔር ተራራ ተጥሏል - ሕዝ 28፡16 
- በምድር ላይ ተጥሏል - ሕዝ 28፡17፤ ራዕ 12፡10-13 
- ለአንድ ሺ አመት በሰንሰለት ይታሰራል - ራዕ 20፡1-3 
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- ሰይጣን በእሳት ባሕር ይጣላል - ማቴ 25፡41፤ ሕዝ 28፡18፤ ራዕ 20፡10 
- የመዳን ተስፋ የላቸውም - ይሁዳ 6፤ 2ጴጥ 2፡4፤ ማቴ 25፡41 
- የዘላለም እሳት ተዘጋጅቶላቸዋል - ማቴ 25፡41 
 
ሐ4. ሰይጣን - ሥልጣንና ግብሩ 
 
ሀ) አካል አለው፣ የሆነ ሃይል ወይም ተጽእኖ ፈጣሪ አይደለም 
- ኢየሱስን በፈተነው ወቅት ከኢየሱስ ጋር ምልልስ አድርጓል - ማቴ 4፡1-11 
- ይናገራል - ዘፍ 3፡1፤ ማቴ 4፡3 
- ኢየሱስ ነፍሰ ገዳዩ፣ ውሸታም ብሎ ጠርቶታል - ዮሐ 8፡44 
- ተንኮለኛ ነው፣ ራሱን መለዋወጥ ይችላል - 2ቆሮ 11፡3፣ 14 
- ከእግዚአብሔር ጋር ምልልስ አድርጓል - ኢዮብ 1፡6-12፤ 2፡1-6 
- ይራመዳል፣ ያገሳል - 1ጴጥ 1፡8 
- ሊታሰር ይችላል - ራዕ 20፡1-3 
 
ለ) የሰይጣንና የወደቁ መላእክቶቹ ስልጣንና ግብር 
- ጻድቃንን መቃወምና ማሰቃየት - ኢዮብ 1፡12-19፤ 2፡5-7፤ ዘካ 3፡1 
- በበሽታ - ሉቃስ 13፡16፤ ማቴ 17፡15-16 
- በአጋንንት - ማር 5፡15፤ 6፡13፤ 16፡19 
- ሰዎችን ለማጥፋት መሞከር 
- በፈተናዎች - 1ዜና 21፡1፤ 1ተሰ 3፡5 

ሔዋን - ዘፍ 3፡1-7 
ዳዊት - 1ዜና 21፡1 
ይሁዳ - ሉቃስ 22፡1-6 
ኢዮብ - ኢዮብ 1፡6-12 
ክርስቶስ - ማቴ 4፡1-11 
ሃናንያና ሰጲራ - ሐዋ 5፡1-11 

- በውሸት - ዮሐ 8፡44 
- በሞት ላይ ኀይል አለው - ዕብ 2፡14-15 
- ወንጌል ለማጥፋት ይጥራል - ማቴ 13፡19፤ 2ቆሮ 4፡4 
- የእግዚአብሔርን ሥራና ሠራተኞቹን መቃወም - ዘካ 3፡1፤ 1ተሰ 2፡18፤ ዳን 10፡19-14 
- ቅዱሳት መጻሕፍትን ማጣመም - ማቴ 4፡6 እና መዝ 91፡11-12 
- ምልክቶችና ድንቆችን ማድረግ ይችላል - 2ተሰ 2፡8-9፤ ራዕ 13፡11-15 
- የአጋንንት ጥናት (ሥነ-አጋንንት በተጨማሪ ይመልከቱ - ክፍል ሐ5) 
 
ሐ) የሰይን ኀይልና የስልጣን ገደብ 
- ኢየሱስ የሰይጣንን ሥራ ለማፍረስ መጣ - ዕብ 2፡14፤ 1ዮሐ 3፡8 
- ኢየሱስን የፈተነበት ወጥመድ አልተሳካም - ሉቃስ 4፡13 
- ሰይጣን በኢየሱስ ላይ ምንም ኀይል የለውም - ዮሐ 14፡30 
- ኢየሱስ ርኩሳን መናፍስትን አስወጥቷል - ሉቃስ 11፡20፤ 13፡32 
- ደቀ መዛሙርት አጋንንትን ያወጡ ዘንድ ኀይል ተሞልተው ነበር - ማቴ 10፡1፤ ማር 16፡17 
- በእኛ ያለው ኢየሱስ በአለም ካለው ሰይጣን ይበልጣል - 1ዮሐ 4፡4 
- ኢዮብን ለመፈተን የእግዚአብሔር ፈቃድ ማግኘት ነበረበት - ኢዮብ 1፡9-12 
- የሰይጣን አጋንንቶች፣ አሳማ ውስጥ ለመግባት ፈቃድ ማግኘት ነበረባቸው - ማቴ 8፡30-32 
- ስልጣኑ በመስቀሉ አማካኝነት ተገፏል - ቆላ 2፡15 
 
መ) ሰይንን በተመለከተ የቅዱሳን ሚና 
- መላዕክትን ማምለክ አይገባቸውም - መሳ 13፡16-18፤ ቆላ 2፡18፤ ራዕ 19፡10፤ 22፡8-9 
- ሰይጣንና መላዕክቱ መመለክ ይሻሉ - ማቴ 4፡8-10 
- ሰይጣንን ተቃወሙት ከእናንተ ይሸሻል - ያዕ 4፡7፤ 1ጴጥ 5፡9 
- ሰይጣንን ለመቃወም እቃ ጦርን ሁሉ ልበሱ - ኤፌ 6፡11-16 
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- እግዚአብሔር በፈቀደለት መጠን ቅዱሳን በሰይጣን መከራ ይደርስባቸዋል - ኢዮብ 1፡12፤ 2፡4-7፤ 2ቆሮ 12፡7-9 
- ሊነቁ ይገባቸዋል - 2ቆሮ 2፡11 
- ሰይጣንን ማሸነፍ አለባቸው - 1ዮሐ 2፡13፤ ራዕ 12፡10-11 

 - በኢየሱስ ደም 
 - በእግዚአብሔር ቃል 
 - እስከ ሞት ድረስ ለፍሳችንን ባለመውደድ  

- ሰይጣንን የማሸነፍ ተሰፋ ተሰጥቶናል - ሮሜ 16፡20  
- ርኩሳን መናፍስትን የማዘዝ ኀይል አለን - ሉቃስ 10፡18-20 
- የእግዚአብሔር ቃል፣ ሰይጣንን ለማሸነፍ የመጀመሪያ መሣሪያችን ነው - ሉቃስ 4፡8፣ 10፣ 12 
 
ሐ5. አጋንንትና ሥነ-አጋንንት 
 
ስለ አጋንንት ያለንን አስተሳሰብ በጥንቃቄ ልናጤነው ይገባናል፡፡ ስለ አጋንንት አለሙ የሚያምናቸው በርካታዎቹ እውቀቶች 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደሉም፡፡ 1ዮሐ 4፡1 በሐሰተኛ ነቢያትና በክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ የተሰራጩ በርካታ ሃሰተኛ 
ትምህርቶች እንዳሉ ይነግረናል፡፡ 
 
ሀ) አጋንንት ምንድን ናቸው? 
- ‹‹ርኩስ መናፍስት›› እና ‹‹ዲያብሎስ›› ተብለው ተጠርተዋል - ማቴ 4፡24፤ 7፡22፤ ማር 9፡25 
- መናፍስት ሥጋና አጥንት የላቸውም - ሉቃስ 24፡39 
- የሙታን መንፈሶች አይደሉም - ሉቃስ 16፡27-31 

- ሃብታሙ ሰው ወደምድር መመለስ አልቻለም 
- በርካታ ክርስቲያኖች አጋንንት የወደቁት መልአኮች እንደሆኑ ያምናሉ 
- የወደቁት መላእክቶች በአሁኑ ሰአት በእግዚአብሔር ታስረዋል - ይሁዳ 6፤ 2ጴጥ 2፡4 
- የዲያብሎሶች አለቃ ብኤልዚቡል ይባላል - ማር 3፡22 

- ከሰይጣን መጠሪያ ስሞች አንዱ እንደሆነ ይታመናል  
- አጋንንት እግዚአብሔር እንዳለ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል - ያዕ 2፡19  
- ደቀ መዛሙርት መናፍስትን ፈርተው ነበር - ማቴ 14፡26፤ ሉቃስ 24፡37 

- ይህ የሆነው በመንፈስ ቅዱስ ከመሞላታቸው በፊት ነበር 
- አጋንንት ሰዎችን ለማሳት ተአምራትን መሥራት ይችላሉ - ራዕ 16፡1 
 
ለ) ሰዎች እንዴት ባለ ሁኔታ ከአጋንንት ጋር ሕብረት ይፈጥራሉ? 
- ብዙ ጊዜ የማያምኑ ሰዎች መስዋእት ያቀርቡላቸዋል - 1ቆሮ 10፡20-21፤ ዘዳ 32፡17 
- አጋንንት፣ ሰዎችን በኀጢአት የሚፈትኑ አታላይ መናፍስቶች ናቸው - 1ጢሞ 4፡1 

- በመጨረሻው ዘመን የአጋንንት የክፋት ተግባራቸው ይባባሳል 
- ሰዎች የአጋንትን ዶክትሪን ሊያስተምሩ ይችላሉ - 1ጢሞ 4፡1-5 

- መጋባትን መከልከል እና የተወሰኑ ምግቦችን ብቻ መመገብ 
- ሰዎች በአጋንንት ቁጥጥር ስር ሊገቡ ወይም አጋንንት በውስጣቸው ሊያድሩ ይችላሉ - ከታች ባለው ጥቅስ ውስጥ 
ይመልከቱ 
- አጋንንት በእንስሳዎችም ውስጥ ሊያድሩ ይችላሉ - ማቴ 8፡30-32 
 
ሐ) ሰዎች እንዴት አጋንንት ይገቡባቸዋል?  
- ሰዎች ጣኦታትን በማምለክና በሥጋ ስራቸው አማካኝነት በአጋንንት ሊያዙ ይችላሉ፡፡ 1ቆሮ 10፡20፣ 21፤ ገላ 5፡19-21 
(ያስተውሉ፡- ጣኦትን ማምለክና ሴሰኝነት ይዛመዳሉ፣ አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው፡፡ 
- በኀጢአት ልማድ ውስጥ ያሉ ሰዎች አጋንንት ሊያድሩባቸው ይችላሉ - ዮሐ 5፡14 
- ሃሰተኛ ሃይማኖቶች ሰዎችን በማሳት ለአጋንንት ሃይል እንዲጋለጡ ሊያደርጓቸው ይችላሉ፡፡ 
- ሰይጣን አሳችና ፈታኝ ነው - ራዕ 12፡9፤ 1ተሰ 3፡5 
- ይቅር አለማለት አሰቃዮችን (አጋንንትን) ሊጋብዝ ይችላል - ማቴ 18፡34፣ 35 
- ጌታ ወደማይታዘዙት አጋንንትን ሊልክባቸው ይችላል  

- ንጉሥ ሳኦልን ያሰቃዩት ዘንድ - 1ሳሙ 16፡14-16 
- በሐሰተኛ ነቢያት አፍ ውስጥ ሃሰትን ይናገሩ ዘንድ - 1ነገ 22፡23፤ 1ዮሐ 4፡1 

- ክፉ መናፍስት ባዶ ወደ ሆነ ሰው ሕይወት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ - ማቴ 12፡44-45 
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- ነፃ የወጣ ሰው ባዶ ነው - ማቴ 12፡44 
- ባዶ በሆነ ሕይወት ውስጥ ከቀድሞ የበዛ ክፉ መናፍስት ሊገቡ ይችላሉ - ማቴ 12፡45 

 
ማስታወሻ - ይህ ሃሳብ ከማያምኑ ሰውች ውስጥ አጋንንት ለማውጣት ጠንካራ ማስጠንቀቂያ መሆኑን ልብ ይበሉ፡፡ 
 
- በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ይጠበቅብናል - ሐዋ 2፡4፤ ኤፌ 5፡18 
- አማኞች እግዚአብሔርን በመጠየቅ መንፈስ ቅዱስን ሊቀበሉ ይችላሉ - ሉቃስ 11፡13 

- ሰው ሰይጣንን በመጠየቅ ርኩስ መንፈስን ሊቀበል ይችላል  
- የሚከተሉትን ነገሮች ማድረግ ስሕተት ነው፡- 

- ከርኩሳን መናፍስት ጋር ግንኙነት መፍጠር - 2ዜና 33፡6፤ 1ቆሮ 10፡20-21 
- ዲያብሎስን ማምለክ - ራዕ 9፡20 
- መላእክትን ማምለክ - ቆላ 2፡18 

 
መ) ብሉይ ኪዳንና አጋንንቶች 
- በብሉይ ኪዳን አጋንንት ሲወጡ የሚያሳይ ማስረጃ የለም 
- ኢየሱስ ‹‹ኃይለኛውን ሰው›› (ሰይጣንን) ሳያስሩ ንብረቱን መዝረፍ አይቻልም አለ - ማር 3፡27 

- ኃይለኛው ሰው (ሰይጣን) ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት አልታሰረም፡፡ ይህ ለማድረግ ጭምር ነበር ኢየሱስ 
የመጣው - 1ዮሐ 3፡8 

- አጋንንትን ማውጣት የእግዚአብሔር መንግስት መምጣት ምልክት ነው - ማቴ12፡28 ፤ ሉቃስ 11፡20 
 
ሠ) በአጋንንት የተያዙ ሰዎች ምን ይመስላሉ? 
- ብርቱ ሃይል ሊኖራቸው ይችላል - ማቴ 8፡28፤ ማር 5፡3-4፤ ሉቃስ 8፡29፤ ሐዋ 19፡15-16 
- ሰውየው ራሱን ሊጎዳ ይችላል - ማቴ 17፡15፤ ማር 5፡5 
- ሊታመምና ሊጎዳ ይችላል - ማር 9፡20 
- አረፋ ሊደፍቅ ይችላል - ማር 9፡20 
- እንደ መምህራን በቤተ ክርስቲያን ሊቀርቡ ይችላሉ - 1ጢሞ 4፡1-5 
- ንጉሥ ሳኦል በክፉ መንፈስ በተሰቃየ ጊዜ ትንቢት ተናገረ - 1ሳሙ 18፡10 
- አጋንንት በያዙት ሰው አፍ ሊናገሩ ይቻላሉ - ማቴ 8፡29-31፤ ማር 1፡24  

- አጋንንት ስለ ኢየሱስ ሊናገሩ ይችላሉ - ማር 1፡24፤ ሐዋ 16፡16፣ 17 
- ኢየሱስ ብዙ እንዲናገሩ አልፈቀደላቸውም - ማር 1፡34 
የዲያብሎስን አሳች ቃላት እንዳናደምጥ ልንጠነቀቅ ይገባል፡፡ 

- ባልተለመዱ ስፍራዎች ሊኖሩ ይችላል (በምድረ በዳ፣ በመቃብር ሥፍራ) - ሉቃስ 8፡27 
- እርቃናቸው ሊሄዱ ይችላሉ - ሉቃስ 8፡27  
- በሥጋ በሽታ ሊጠቁ ይችላሉ  

- ድዳነት - ማር 9፡17 
- እውርነትና ድዳነት - ማቴ 12፡22 
- ማንዘፍዘፍ (ማንፈራገጥ) - ማር 1፡26፤ 9፡20፤ ሉቃስ 9፡39 
- ድንቁርናና ድዳነት - ማር 9፡25 
- ሽባነትና አንካሳነት - ሐዋ 8፡7 

- የጣኦታት አምላኪዎች ሊሆኑ ይችላሉ - ዘሌ 17፡7፤ ዘዳ 32፡17፤ ራዕ 9፡20 
- ጠንቋዮች ሊሆኑ ይችላሉ - ዘሌ 21፡27፤ ሐዋ 16፡16 
- በመተትና አስማት ሥራ ሊሳተፉ ይችላሉ - ኢሳ 47፡9-13፤ ሐዋ 19፡18-19  
- የሙታን መንፈሶችን ሊጠሩ ይችላሉ - 1ሳሙ 28፡11-14  
 
ረ) አማኞች እንዴት ባለ ሁኔታ አጋንንትን ያስወጣሉ? 
- መጽሐፍ ቅዱስ አጋንንት የሚወጡበትን መመሪያ (ቀመር) አይሰጥም፡፡ 
- ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ስልጣንን ሰጣቸው - ማር 16፡17 

- ለ12ቱ ብቻ ሳይሆን ለእኛም ጭምር - ዮሐ 17፡20-23 
- ኢየሱስ እንዲወጡ አዘዛቸው - ማር 1፡25፤ 9፡25 

- በእግዚአብሔር መንፈስ /በእግዚአብሔር ጣት - ማቴ 12፡28፤ ሉቃስ 11፡20 
- ኢየሱስ አጋንንት እንዲያወሩ አልፈቀደላቸውም - ማር 1፡34፤ ሉቃስ 4፡41 
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- ኢየሱስ ስልጣንን ለደቀ መዛሙርቱ ሊሰጥ ችሎ ነበር - ማቴ 10፡1 
 - ውጤታማ ለመሆን ደቀ መዛሙርት እምነት ያስፈልጋቸው ነበር - ማቴ 17፡19-20 

- ደቀ መዛሙርት አጋንንትን በኢየሱስ ስም አዘዟቸው - ማር 16፡17 
- ጾምና ጸሎት ሊያስፈልግ ይችላል - ማር 9፡29 
- ፈውሱን በሚጠይቀው ሰው ዘንድ እምነት ያስፈልጋል - ማር 6፡5-6፤ 9፡23-24 

- አንዳንድ ጊዜ ግን ይህ እምነት አስፈላጊ አይሆንም - ሐዋ 16፡16-19 
- በጳውሎስ መሐረብና ሰውነቱን በነካ ጨርቅ አጋንንት ይወጡ ነበር - ሐዋ 19፡11-12 
- የማያምኑ ሰዎች አጋንንትን ለማውጣት በሞከሩ ጊዜ ተጎድተው ነበር - ሐዋ 19፡13-16 

- የኢየሱስን ስም ተጠቀሙ - ሐዋ 19፡13 
- ኢየሱስን ግን አያቁትም ነበር - ሐዋ 19፡13 

- አጋንትን ከማያምን ሰው ማውጣት  
- በሰውየው ላይ የከፋ ችግር ሊያመጣበት ይችላል - ማቴ 12፡44-45 

 
ሰ) አጋንንት በሽታ ሊያመጡ ይችላሉን? 
- አጋንንት አካላዊ በሽታ ሊያመጡ ይችላሉ - ከላይ በ ‘ሠ’ ስር የቀረበውን ይመልከቱ 
- መጽሐፍ ቅዱስ መፈወስንና አጋንት ማስወጣት ለይቶ ያቀርባል - ማቴ 4፡24፤ 10፡8፤ ማር 1፡32፤ 3፡15፤ ሉቃስ 9፡1-2፤ 13፡
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- ከአጋንንት ጋር ያልተያያዙ አካላዊ ፈውሶች  

- የሚጥል በሽታና ሽባነት - ማቴ 4፡24 
- የመቶ አለቃው ባርያ - ማቴ 8፡5-13 
- ሁለት አይነ ስውራን - ማቴ 9፡27-30 
- ለምጽ - ማቴ 8፡3 
- ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት - ማቴ 9፡19-20 
- እጁ የሰለለበት - ማቴ 12፡9-14 

 
ሐ6. የክፋትና የአስማት ሰራተኞች  
 
ሀ) ምዋርት (ጥንቆላ፣ አስማት፣ መናፍስት መጥራት) 
የአሕዛብ አገሮች አስማትን፣ ምዋርትንና የሙታን መንፈስ መሳብን ተለማምደዋል፡፡ 
- የኀጢአተኛ ባሕሪ ((አዳማዊ ባሕሪ) ተግባራት (ጥንቆላ) - ገላ 5፡19-21 
- በልዓም ለምዋርቱ ዋጋን ተቀበለ - ዘኁ 22፡7 
- ፍልስጤማዊያን ምዋርተኞች ነበራቸው - 1ሳሙ 6፡2 
- የባቢሎን ንጉሥ ምዋርትን ተጠቅሟል - ሕዝ 21፡21-23 
- ፈርኦን አስማተኞቹን አማክሮ ነበር - ዘፍ 41፡24 
- የናቡከደነጾር አስማተኞች ሕልሙን ሊፈቱ አልቻሉም - ዳን 2፡2፤ 4፡7 
- በርያስስ ወይም ኤልማስ ጠንቋይ ነበር - ሐዋ 13፡6-12 
- የጥንቆላ መንፈስ ያደረባት ሴት - ሐዋ 16፡16 
- በኤፌሶን የጥንቆላ መጻሕፍት ተቃጠሉ - ሐዋ 19፡17-20 
- የእርኩሷ ከተማ ባቢሎን አስማት - ራዕ 18፡23 
 
የተከለከለና በእግዚአብሔር የሚያስቀጣ ነው 
- ማንኛውም አይነት አስማት ሥራ በእግዚአብሔር ዘንድ ፈፅሞ የተከለከለ ነው - ዘዳ 18፡9-13 
- አስማትና ከሙታን መንፈስ ጋር ማውራት በእግዚአብሔር የተከለከለ ነው - ኢሳ 8፡19-20 
- የምስራቅ ሰዎች ከንቱ አምልኮና ምዋርት በፍርድ ስር ሆንዋል - ኢሳ 2፡6 
- እግዚአብሔር መተተኞችን አጠፋለሁ በማለት ዝቷል - ሚክ 5፡12 
- በእግዚአብሔር አይን ሁሉም የጣኦት አምል አፀያፊ ነው - 2ነገ 17፡17 
- እግዚአብሔር በመተተኞች ላይ ይፈርዳል - ሚኪ 3፡5 
- አስማተኞች ወደ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም አይገቡም - ራዕ 21፡8 
- እግዚአብሔር መናፍስት ጠሪዎችን ይቃወማቸዋል - ዘሌ 20፡6 
- ሳኦል የሳሙኤልን የሙት መንፈስ ፈለገ - 1ሳሙ 28፡11 
- ሳኦል መናፍስት ጠሪን ስለጠየቀ ሞተ - 1ዜና 10፡13 
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- መተተኛ በሕይወት እንዲኖር አይፈቀድለትም ነበር - ዘጸ 22፡18 
- ወደመናፍስት ጠሪዎና ጠንቋዮች መሄድ ያረክሳል - ዘሌ 19፡31 
 
ለ) ሐሰተኛ ምልክቶችና ተአምራት  
- የሰይጣን አገልጋዮች አስደናቂ ምልክቶች ሊያደርጉ ይችላሉ - ራዕ 16፡14፤ 2ተሰ 2፡9-12፤ ማቴ 24፡24፤ ዘጸ 7፡11፣ 22 
- በሕገወጥ መሪዎች ዘመን ሐሰተኛ ምልክቶችና ድንቆች - ማቴ 7፡22-23 
- የመጨራሻው ዘመን ሐሰተኛ ምልክቶችና ድንቆች - ማቴ 24፡24  
- ሁለተኛው አውሬ ድንቅና ታላላቅ ተአምራቶችን ያደርጋል - ራዕ 13፡13 
- ስድስት የቁጣ ድንቆች - አጋንንት ድንቅን ያደርጋሉ - ራዕ 16፡13-14፤ 19-20 
 
ሐ) እግዚአብሔር ከአስማት ሃይል በላይ ብርቱ ነው  
- የፈርኦን አስማተኞች ተአምራትን አደርገዋል - ዘጸ 7፡11 
- አስማተኞቹ ከውሃ ውስጥ ጓጉንቸሮች እንዲወጡ አደረጉ - ዘጸ 8፡7 
- ሳኦል የገለጋት በዓይንዶር ትገኝ የነበረች መናፍስት ጠሪ - 1ሳሙ 28፡7-9 
- ጠንቋዮ ስምኦን - ሐዋ 8፡9-11 
- ሐሰተኛ ነቢይና ጠንቋዩ በርያስስ ወይም ኤልማስ - ሐዋ 13፡6-8 
- የጥንቆላ መንፈስ የነበረባት ሴት - ሐዋ 16፡16 
 
ኀጢአት /ሰው 
 
የጥናቱ ማውጫ 
መ1. የኀጢአት ባሕሪ 
መ2. ኀጢአትና ሕግ 
መ3. ኀጢአት፣ መከራዎችና ፈተናዎች 
መ4. የሰው አፈጣጠር 
መ5. ያልተዋጁ፣ የወደቁ ሰዎች ሁኔታ  
መ6. የተዋጀ ሰውና የእግዚአብሔር መንግስት  
 
መ1. የኀጢአት ባሕሪ 
 
ሀ) ብያኔ፡- የሚከተሉት ንዑስ ርዕሶች ኀጢአትን ይበይናሉ፡፡ 
ኀጢአት በእግዚአብሔር ማመጽ ማለት ነው፡፡ ሁሉ ኃጢአትን ስለሠሩ (ሮሜ 3፡23)፣ ከእግዚአብሔር ፍቅር በመለየት 
ሁሉም ከአግዚአብሔር ጋር ጠላቶች ሆነዋል - ዘዳ 9፡7-8፤ ኢያሱ 1፡18፤ ኢሳ 59፡2 
 
- የመጀመሪያው ኀጢአት ግንኙነታችንን አበላሸ - ዘፍ 3፡1-24 
 
- ጣኦትን ማምለክ ኃጢአት ነው - ዘጸ 32፡31፤ 1ነገ 12፡28-30፤ ኢሳ 31፡7፤ ኤር 17፡3፤ 32፡3፤ 32፡35፤ ሕዝ 23፡49፤ ሆሴዕ 
13፡2 
 
- ለሃሰተኛ አማልክት ዕጣን ማጠን - ኤር 44፡23 
 
- ጥንቆላ - 1ሳሙ 15፡23 
 
- ሕግን መተላለፍ - ዘሌ 16፡16፤ ነህ 1፡6-7፤ 1ዮሐ 3፡4 
 
- ለእግዚአብሔር ትዕዛዛት አለመታዘዝ - ዘጸ 9፡27፣ 34፤ 10፡16-17፤ ዘሌ 5፡17 

- ኀጢአት ባለማስተዋል (ሳያውቁ) ሊሰራ ይችላል - ዘሌ 4፡2፣ 13፣ 22፣ 27፤ 5፡15፣ 17 
- ኀጢአት በድብቅ ሊሰራ ይችላል - መዝ 90፡8፤ ምሳሌ 28፡13 

 
- ዐመጽ ሁሉ - 1ዮሐ 5፡17 
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- ወሲባዊ ኢ-ሞራላዊነት፣ ትዳርና ቤተሰብ የሚለውን ርዕሰ ጉዳዩ ይመልከቱ - ክፍል ሰ9. 
- ግብረ ሰዶማዊነት - ዘፍ 9፡22፤ 18፡20፤ 19፡5-9፤ ዘሌ 18፡22፤ ሮሜ 1፡24-27፤ 1ቆሮ 6፡9 
- ከእንስሳት ጋር ወሲብ መፈጸም - ዘሌ 18፡23 
- ከዘመድ ጋር ወሲብ መፈጸም - ዘፍ 19፡33-39፤ ዘሌ 18፡6-20 
- በዘመድ መካከል በተደረገ ግንኙነት የተገኘ ዘር ኀጢአት ነው (ሞአብና አሞን) - ዘዳ  
 23፡3፤ መሳ 10፡6፤ 1ነገ 11፡4፣ 7፤ 2ነገ 21፡11 
- ምንዝርና - ማቴ 5፡32፤ ሐዋ 15፡20-29፤ 1ቆሮ 5፡1፣ 11፤ 10፡8 
- ጣኦት ማምለክ - ዘፍ 20፡7-9፤ 39፡7-10፤ 1ቆሮ 6፡9፤ 7፡2፤ ገላ 5፡19 

 
- መልካምን ነገር ማድረግ እንዳለበት እያወቀ አለማድረግ - ዘሌ 5፡1፤ ያዕ 4፡17 (ባለማድረግ የሚሠራ ኀጢአት) 
- የስንፍና አሳብ - ምሳሌ 24፡9 
- ከንቱ ንግግር ወይም የቃል ብዛት - ምሳሌ 10፡19 
- ንቀት፣ ትዕቢት - ምሳሌ 14፡21፤ 21፡4 
- አለማመን እና ያለእምነት የሚደረግ እርምጃ (ድርጊት) - ሮሜ 14፡23፤ ዕብ12፡16፤ ራዕ 2፡14፣ 20፤ 9፡21 
 
ለ) ኀጢአት በሚከተሉት መንገዶች ተገልጿል  
 
- በአዳም አማካኝነት ወደ አለም ገባ - ዘፍ 3፡1,24፤ ኢሳ 43፡27፤ ሮሜ 5፡12 
- የዲያብሎስ ነው - 1ዮሐ 3፡8፤ ዮሐ 8፡44 
- የጨለማ ሥራ ነው - ኤፌ 5፡11-14 
- ለማጥቃት በበር ቆሞ ያደባል - ዘፍ 4፡7 
- ከልብ ይመነጫል - ማቴ 15፡19-20 
- የምኞት ውጤት ነው - ያዕ 1፡15 
- በዘር በኩል ይመጣል - ዘጸ 20፡5፤ መዝ 37፡28፤ ምሳሌ 14፡11 
- የሰው ልጆች መከራና ጭንቀት ምክንያት ነው - ኢዮብ 15፡20፤ ምሳሌ 13፡15፤ ሮሜ 2፡9ማመካኛ የለውም - ሮሜ 1፡20፤ 
2፡1፤ ዮሐ 15፡22 
 
ሐ) ኀጢአት ያደረገ ማነው? 
  
- ኀጢአትን ያላደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው - 2ቆሮ 5፡21፤ ዕብ 4፡15፤ ዕብ 7፡26፤ 1ዮሐ 3፡5 
- ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ የሰው ልጅ ከኀጢአት በታች እንደሆኑ ይናገራሉ - ገላ 3፡22፤ መዝ 53፡3 ፤ ኢሳ 53፡6 
- ሁሉ ኀጢአትን አድርገዋል - 1ዮሐ 1፡8፤ 1ነገ 8፡46፤ ሮሜ 3፡23 
- በዘር ሁላችን ኀጢአተኞች ነን - ኢዮብ 15፡14፤ ኢዮብ 25፡4፤ መዝ 51፡5፤ ሮሜ 5፡12-19፤ 1ቆሮ 15፡21-22 

- ሴት የኀጢአተኛው አዳም አምሳል ነበር - ዘፍ 5፤ 3 
- በሁለንተናችን ኀጢአትን ሰርተናል  

- በተግባራችን (በአካላችን /በሰውነታችን) - ገላ 5፡17-21 
- በዝንባሌዎቻችን (በነፍሳችን) - ማቴ 5፡21-22፤ ያዕ 2፡8-9 
- በኀጢአት ሁኔታ ውስጥ ነን (በመንፈሳችን) - ዮሐ 16፡8-9 

- ስለዚህ ሁሉ ኀጢአተኛ ነው - ሮሜ 3፡23 
 
መ) የኀጢአት ውጤት  
 
- ከእግዚአብሔር ይለያል - ዘፍ 3፡23፣ 24፤ ኢሳ 59፡2 
- ኀጢአተኞችን ከመንግስተ ሰማይ ይለያቸዋል - 1ቆሮ 6፡9፤ ገላ 5፡19-21፤ ኤፌ 5፡5-7፤ ራዕ 21፡27 
- ሞትን ያመጣለ - ዘፍ 3፡2-3፤ 19፤ ያዕ 1፡15፤ ሮሜ 6፡23፤ ሕዝ 18፡4 
- የእግዚብሔርን ቁጣ ያመጣል - ዘጻ25፡16፤ ምሳሌ 6፡16-19፤ 1ነገ 16፡2 
- የእግዚአብሔርን እርግማን ያመጣል 

- ምድር በኀጢአት ምክንያት ተረገመች - ዘፍ 3፡17-18 
- ድካምና ላብ የኀጢአት ውጤቶች ናቸው - ዘፍ 3፡16፣ 17፣ 19፤ ኢዮብ 14፡1 
- በምጥ ጊዜ ሕመም የኀጢአት ውጤት ነው - ዘፍ 3፡16 

- ፍጥረት በእስራት ውስጥ - ሮሜ 8፡21-22 
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- አደጋ ያስከትላል  
- ድርቅ - ኤር 5፡24፤ 2ዜና 6፡26-28፤  
- ጦርነት - 2ዜና 6፡36-39 
- በሽታ - መዝ 38፡3 
- አገራዊ ችግር - ምሳሌ 14፡34፤ ኤር 8፡14-16፤ 2ዜና 25፡4 

 
- የእግዚአብሔርን ፍርድ ያመጣል 

- የአሁን ጊዜ - ኢሳ 13፡11፤ አሞፅ 3፡2፤ ኤር 5፡25፤ ሉቃስ 12፡47፤ ሮሜ 2፡8-9 
- የሚመጣ ጊዜ ቅጣት - ማቴ 18፡18፤ ማር 3፡29፤ ሉቃስ 3፡17፤ 2ተሰ 1፡9፤ 2ጴጥ  2፡9፤ ራዕ 14፡11፤ ራዕ 20፡15 

 
ሠ) ለኀጢአት ችግር እግዚአብሔር ያዘጋጀው መፍትሄ 
 
- ወንጌል የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ - ክፍል ረ3 ፣ ረ4 ፣ ረ5 
- ድነት የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ - ክፍል ሠ2 
- ሞትና የመጨረሻው ዘመን የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ - ክፍል ሸ 
 
መ2. ኀጢአትና ሕግ 
 
ሀ) የሕግ፣ የተወሰነ ጊዜ አገልግሎት 
- ሕጉ የሚጠይቀው ጽድቅ እስኪፈጽም ድረስ ይኖራል - ማቴ 5፡18 
- ክርስቶስ ኢየሱስ ሕግን ፈፅሟል - ማቴ 5፡17-18፤ ሉቃስ 24፡44 

- በመንፈስ በምንመላለስ በእኛ - ሮሜ 8፡3-5 
- ፍቅር ሕግን ይፈጽማል - ሮሜ 13፡8-10፤ ገላ 5፡14፤ ያዕ 2፡8 
- አንዱ የሌላውን ሸክም በመሸከም ሕግ ይፈጸማል - ገላ 6፡2 
 
ለ) ድነት በተስፋ (ጸጋና እምነት) 
- ሕግ ከመስጠሩ በፊት - በአብርሃም ውስጥ -  

- አብርሃም ሕግ እንደፈጸም ሆኖ ተቆጠረለት -  
- ሕግ ከተሰጠ በኃላ - በኢየሱስ ውስጥ -  
- ሕግ እስከ መጥምቁ ዮሐንስ ድረስ ይሰራ ነበር - ሉቃስ 16፡16  
- ከመጥመቁ ዮሐንስ በኃላ ወንጌል ተሰበከ - ሉቃስ 16፡16 
 
ሐ) የሕጉ ይዘት 
- የብሉይ ኪዳን ይዘት 

- አስርቱ ትዕዛዛት - ዘጸ 20፡3-17፤ ዘዳ 5፡7-21 
- የሌዋዊያን ሕጎች - ዘጸ፤ ዘሌ፤ ዘዳ 

- በአዲስ ኪዳን ያለው የሕግ መረዳት 
- ታላቂቱ ትዕዛዝ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ መውደድ ነው - ማቴ 22፡36-40፤ ሉቃስ 10፡26-27 
- ቀጣዩ ታላቅ ትዕዛዝ ደግሞ ሌሎችን እንደራስ አድርጎ መውደድ ነው - ማቴ 22፡39፤ ሉቃስ 10፡27 
- የሕግ ዋነኞች - ፍትሕ፣ ምሕረት፣ ታማኝነት - ማቴ 23፡23 
- ኢየሱስ ከሕግ በላይ ነው - ዮሐ 8፡5-9፤ ማቴ 12፡8 

  
መ) የሕግ አላማ  
- ለኀጢአተኞች ተሰጠ - 1ጢሞ 1፡9 

- ሕግ ለተዋጁ ሳይሆን ፈሪሃ እግዚአብሔር ለሌላቸው ተሰጠ - ሮሜ 4፡15 
- ሕግ ፊሪሃ እግዚአብሔር በሌላቸው ላይ የእግዚአብሔርን ቁጣ ይገልጣል - ገላ 3፡19 

- ሕግ በሰው አምሳል ተገልጧል - ገላ 3፡23 
- እምነት ሲመጣ ከሕግ ነፃ ወጥተናል - ገላ 3፡23 
- በእግዚአብሔር መንፈስ ከኀጢአት እስራት ነፃ ወጥተናል - ገላ 5፡13-18 

- ሕጉ ወደ ፊት ሊመጡ ላሉት ጥላ ነው - ዕብ 10፡1 
- የኀጢአት ግንዛቤ (እውቀት) እንዲኖረን ያደርጋል - ሮሜ 3፤ 20፤ 7፡7 
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- ሕግ ወደ ክርስቶስ የሚያደርስ ሞግዚታችን ነው - ገላ 3፡23-29 
 
ረ) የሕጉ ውጤቶች 
- ለኀጢአት ኀይል ሰጠው - 1ቆሮ 15፡56 
- ያለሕግ ኀጢአት አይቆጠርብንም - ሮሜ 5፡13  
- ሰዎች ሕግን መጠበቅ አልቻሉም -  

 - ፍፁም መታዘዝን ይጠይቃል - ዘዳ 27፡26፤ ገላ 3፡10-11፤ ያዕ 2፡10 
- ማንም ሙሉ በሙሉ ሕግን ሊታዘዝ አይችልም - ሮሜ 3፡10 
- እስራኤላውያን ሕግን መጠበቅ አልቻሉም - ኢሳ 42፡24፤ ኤር 9፡13፤ ዳን 9፡11 
- ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ጸጋ ሊጸድቁ ይገባል - ሮሜ 3፡19-24 
- ከሰው ኀጢአተኝነት የተነሳ ሕግ ሊያድን አልቻለም - ሮሜ 8፡3 

- ሕጉ ማንንም ፍጹም ሊያደርግ አልቻለም - ዕብ 7፡19፤ ገላ 2፡16  
- ለእግዚአብሔር ለመኖር በሕግ በኩል ለሕግ ሞተናል - ገላ 2፡19-21 

 
ሠ) ክርስቶስ ኢየሱስ የሕግ ፍፃሜ ነው 
- ሕጉ እስከ መጥምቁ ዮሐንስ በስራ ላይ ነበር - ሉቃስ 16፡16 

- ከመጥምቁ በኃላ ግን ወንጌል መሰበክ ተጀመረ - ሉቃስ 16፡16 
- ቤተ ክርስቲያን የሙሴን ሕግ የመጠበቅ ግዴታ የለባትም - ሐዋ 15፡5-12፤ ሮሜ 6፡14 

- ይህ ግን የኀጢአት ፈቃድ አይደለም - ሮሜ 6፡15 
- ሕግን በመፈጸም ሳይሆን በእምነት ጸድቀናል - ሮሜ 3፤ 28 

- ክርስቶስ የሕግን ፍላጎት ፈጽሟል - ማቴ 5፡17 
- ክርስቶስ በሞት ሕግን ሻረ - ኤፌ 2፡15-17፤ ሮሜ 10፡3-4 
- ክርስቶስ ከሕግ እርግማን ነፃ አወጣን - ገላ 3፡13 
 
ሸ) ከእግዚአብሔር ጋር አዲስ ኪዳን   
- አዲሱ ኪዳን (ጸጋና እምነት) የሕጉን ፍላጎት በልባችን ይፈጽማል - ዕብ 8፡10-13፤ 10፡16-17 
- ወንጌል የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ - ክፍል ረ3 
  
መ3) ኀጢአት፣ መከራዎችና ፈተናዎች 
 
ሀ) መከራዎች 
- እዚህ ላይ የምናነሳቸው መከራዎችን ፈተናዎች በኀጢአታችን ምክንያት በሕይወታችን ላይ የሚመጡትን መከራዎች 
ሳይሆን በጽድቅ ሕይወታችን ምክንያት ልንታገሳቸው የሚገቡትን የመከራ አይነቶች ነው፡፡ 
 
- ኢዮብ የሰይጣንን ውጊያ ተቋቋመ - የኢዮብ መጽሐፍ 
- የብሉይ ኪዳን አማኞች ሃይለኛ መከራዎችን አሳልፈዋል - ዕብ 11፡36-40 

- በርካታ የዚህ ዘመን አማኞችም መከራን ይቀበላሉ 
- መከራ ሊያጠራን ይመጣል - ያዕ 1፡2-5፤ 1ጴጥ 1፡6-7 
- የክርስቶስ መከራ ተካፋዮች ነን - 1ጴጥ 4፡12-16 
- እግዚአብሔር ጻድቃንን ከመከራቸው ሊያድናቸው ይችላል - 2ጴጥ 2፡7-9 
 
ለ) ፈተናዎች  
ፈተናዎች ኃጢአት አይደሉም ነገር ግን ሰይጣን ኀጢአት እንድናደርግ ፈተናዎችን ይጠቀማል፡፡ ኀጢአት እንድናደርግ 
የሚቀርቡልንን ፈተናዎች ጸንተን ልንቃወማቸው ይገባል፡፡ 
 
- እግዚአብሔር ኀጢአትን እንድናደርግ አይፈትነንም - ያዕ 1፡13-15 
- እግዚአብሔር ከፈተና የምናመልጥበትን መውጫ ያሳየናል - 1ቆሮ 10፡13፤ 2ጴጥ 2፡9 
- ሰይጣን ዋነኛው ፈታኝ ነው 

- ሰይጣን ሔዋንን በኤደን ፈተናት - ዘፍ 3፡1-7 
- ሰይጣን ንጉሥ ዳዊትን ፈተነው - 1ዜና 21፡1-30 
- ሰይጣን እኛን ይፈትናል - 2ቆሮ 2፡10-11፤ 11፡3፤ 1ተሰ 3፡5 
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- አለም ፈተናን ያቀርባል - 1ዮሐ 3፡15-17፤ ማቴ 13፡22፤ ሉቃስ 8፡13 
- ብልጥግናን መውደድ አደገኛ ወጥመድ ነው - 1ጢሞ 6፡9-11 
- አካን የባቡሎንን ብልጥግና ለራሱ ወሰደ - ኢያሱ 7፡1-26 
- ሎጥ በሶዶም ዙሪያ ያለውን አካባቢ ተመኘ - ዘፍ 13፡10-13 
- ንጉሥ ሳኦል የአማሌቃውያንን ምርጥ ከብቶች አስቀረ - 1ሳሙ 15፡20-26 
- የኤልሳዕ ሎሌ ግያዝ ወርቅና ልብስን ለራሱ አስቀረ - 2ነገ 5፡20-27 

 
- የገዛ ክፉ ምኞቶቻችን ያጠምዱናል - ያዕ 1፡14 

- ምኞት ኀጢአትን ይወልዳል - ያዕ 1፡15 
- ኀጢአት ካደገች በኃላ ሞትን ትወልዳለች - ያዕ 1፤ 15 
- ኤሳው ስለምግብ ብኩርናውን ሸጠ - ዘፍ 25፡29-33 
- ለሴቶች ያለው ከፍተኛ ምኞት፣ ንጉሥ ሰለሞንን ችግር ውስጥ ጣለው - 1ነገ 11፡1-4 

 
- ኢየሱስ እንደ እኛ በሁሉ ነገር ተፈተነ - ዕብ 4፡15 
- ኢየሱስ በዲያብሎስ ተፈተነ - ማቴ 4፡1፤ ማር 1፡3፤ ሉቃስ 4፡2 

- በሰውነቱ - የሰውነቱን ፍላጎት እዲያረካ - ማቴ 4፡2፡4 
- በነፍሱ - ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን የተለየ ግንኙነት እንዲያሳይ - ማቴ 4፡5-7 
- በመንፈሱ - ሰይጣንን በማምለክ ሃይልን እንዲቀበል - ማቴ 4፡8-10 

- ከፈተና ለመራቅ መጸለይ አለብን - ማቴ 6፡13፤ ሉቃስ 11፡4 
- በኀጢአት ውስጥ ገብተው ያሉትን በምትረዱበት ወቅት እንዳትፈተኑ ተጠንቀቁ - ገላ 6፤ 1 
- ፈተናዎችን መቋቋም አለብን - ምሳሌ 1፤ 10፤ ሮሜ 6፡13፤ ኤፌ 6፡13 

- ኤልሳዕ ንዕማንን ከፈወሰ በኋላ ገንዘብ አልተቀበለም - 2ነገ 5፤ 16 
- ጴጥሮስ የእግዚአብሔርን (የመንፈስ) ስጦታ በገንዘብ አልሸጠም - ሐዋ 8፡20 
- ኢዮብ የባለቤቱን ክፉ ምክር ተቋቋመ - ኢዮብ 2፡9-10 
- ሬካባዊያን ወይን ከመጠጣት እንቢ አሉ - ኤር 35፡5-6 
- ዳንኤልና ጓደኞቹ የንጉሡን ምግብ አንመገብም አሉ - ዳን 1፡8 

 
መ4) የሰው አፈጣጠር 
 
ሀ) የሰው አፈጣጠር  
- በእግዚአብሔር አብ - ዘፍ 1፡27፤ ኢሳ 45፡11-12 
- በኢየሱስ ክርስቶስ - ዮሐ 1፡1-5፤ ቆላ 1፡13-16 
- በመንፈስ ቅዱስ - ኢዮብ 33፡4 
- በስድስተኛው ቀን - ዘፍ 1፡26-27 
- በሌላ ቦታ ሳይሆን፣ በምድር ላይ - ዘዳ 4፡32፤ መዝ 104፡30፡ኢሳ 45፡12 
- አካሉ ከምድር አፈር - 2፡7፤ ኢዮብ 33፡6 
- መንፈሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር እስትንፋስ - ዘፍ 2፡7፤ መክ 12፡7 
- ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው - ዘፍ 1፤ 27፤ 5፡1-2 

- ሴት የወንድ የበታች አይደለችም፤ በዘፍ 2፡20 ላይ ጥቅም ላይ የዋለው ‹‹ረዳት›› የሚለው ቃል በ መዝ 33፡20 
ላይ የእግዚአብሔርን ማንነት ለመግለፅ ጥቅም ላይ ከዋለው ‹‹ረዳት›› የሚለው ቃል ጋር አንድ ነው፡፡ 

- እጅግ መልካም ነበር - ዘፍ 1፡31፤ መዝ 139፡14 
- ከነፃ ፈቃድ ጋር ተፈጠረ - ዘፍ 2፡16፣ 17፤ ኢያሱ 24፡15 
 
ለ) ሰው ምድራዊና መንፈሳዊ ነው 
- ሰው ከምድር ጋር የሚያዛምደው አካል አለው - ዘፍ 2፤ 7፤ መክ 12፡7 
- ሰው መንፈሳዊ ማንነትም አለው፣ የእግዚአብሔር የእስትንፋሱ ሕይወት - ዘፍ 2፤ 7፤ መክ 12፡7 

- ‹‹ነፍስ›› ተብሎ ተጠርቷል - ማቴ 10፡28 
- ‹‹መንፈስ›› ተብሎ ተጠርቷል - ሐዋ 7፡59 
- ‹‹መንፈስ›› እና ‹‹ነፍስ›› እና ‹‹ሥጋ›› ተብሎ ተጠርቷል - 1ተሰ 5፤ 23 

- የማይሞተው (መንፈሳዊ) አካሉ በሥጋ ውስጥ ይኖራል - 2ቆሮ 5፡6፣ 8 
- መንፈስ ሲለይ አካላዊ ሞት ይሆናል - ያዕ 2፡26 
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- መንፈስ ሲመለስ ደግሞ አካል ሕያው ይሆናል - ሉቃስ 8፡55 
- ከአካላዊ ሞት በኋላ መንፈስ ሕያው ሆኖ ይቀጥላል - ማቴ 22፡32 

- በነፍስ በመንፈስ መካከል ልዩነት ለመፍጠር አዳጋች ነው 
- አንድ እንደሆነ ያህል ጥቅም ላይ ውሎ እናገኛለን - 1ሳሙ 1፡15፤ ኢዮብ 7፡11፤ ኢሳ 26፡9 
- የእግዚአብሔር ቃል በሁለቱ መካከል እንደሚለይ ተፅፏል - ዕብ 4፡12 

- የነፍሳችን መዳን ድነት ይባላል - 1ጴጥ 1፡8-9፤ ያዕ 1፡21፤ ዕብ 10፡39 
- አለበለዚያ ነፍሳችን ትጠፋለች - ማቴ 10፡28፤ ሐዋ 3፡22-23 
- መንፈሳችን ወደሰራት ወደ እግዚአብሔር ትመለሳለች - መክ 12፡7 

- አካላችንን መመልከት ይቻላል፡፡ ነፍስና መንፈሳችን ግን አይታዩም፡፡ መንፈሳችን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠን ሕይወት 
ነው፡፡ ነፍሳችን ስብዕናችንና ባሕሪያችን ነው - ማንነታችንና የምንሆነው።  
 
ሐ) ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ 
- ሰው በእግዚአብሔር መልክ (አምሳል) ተፈጠረ - ዘፍ 1፡26-27፤ 5፡1-2 

- ስለዚህ የሰውን ነፍስ ማጥፋትና እርግማን አልተፈቀደለትም - ዘፍ 9፡6፤ ያዕ 3፡9-10 
- ወንድና ሴት ሁለቱም በእግዚአብሔር መልክ (አምሳል) ተፈጠሩ - ዘፍ 1፡27፤ 5፡2 
- መመሳሰላችን አካላዊ አይደለም - እግዚአብሔር መንፈስ ነውና - ዮሐ 4፡24 
- መመሳሰላችን በጽድቅ፣ ቅድስናና እውነት ነው - ኤፌ 4፡21-24 
- መመሳሰላችን በሥነ ምግባራዊ እውቀት ነው - ቆላ 3፤ 10 
- መመሳሰላችን በመምራት (በምድር ላይ) ስልጣን ነው - ዘፍ 1፡26  
 
መ) የጠፋውና የታደሰው የሰው የእግዚአብሔር አምሳል  
- ከሰው ልጅ ውድቀት (አመጽ) በኃላ  

- ልጆች በኃጢአተኛ ወላጆቻቸው አምሳል መወለድ ጀመሩ - ዘፍ 5፡3 
- የኢየሱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ምድር መምጣት 

- በሰው አምሳል - ሮሜ 8፡3፤ ፊል 2፡7-8 
- በፍፁም እግዚአብሔር አምሳል - 2ቆሮ 4፡4፤ ቆላ 1፡15፤ ዕብ 1፡3-4 

- ሰዎች በኢየሱስ ከተዋጁ በኃላ 
- የኢየሱስን መልክ እንድንመስል ታድሰናል - ቆላ 3፡10 
- የኢየሱስን መልክ እንድንመስል አስቀድመን ተወስነናል - ሮሜ 8፡29 

- በትንሳኤው ወቅት 
- አማኞች የእሱን መልክ ይመስላሉ - መዝ 17፡15፤ 1ቆሮ 15፡49 
- ሀጥአን የተናቀ መልክ ይኖራቸዋል - መዝ 73፡20 

 
ሠ) የሰው ዘር ሁሉ መነሻው አንድ ነው 
- የሰው ዘር ሁሉ ከአንድ ወገን ተፈጠረ - ሐዋ 17፡26-29 
- አንዲት ሴት የሕያዋን ሁሉ የመጀመሪያ እናት ናት - ዘፍ 3፡20 
- ከጥፋት ውኃ በኋላ የሰው ዘር ከኖህ ዘር መጣ - ዘፍ 9፡18-19  
 
ረ) በምድር ላይ ያለው ስልጣን 
- በምድር ላይ ካሉ ፍጥረታት ሁሉ የበላይ ነው - ማቴ 6፡26፤ 12፡12 

- ፍጥረታትን ይገዛል - ዘፍ 1፡28፤ መዝ 8፡1-9 
- ተክሎችን ለምግብነት ይጠቀማል - ዘፍ 1፡29 
- እንስሳትን ለምግብነት ይጠቀማል - ዘፍ 9፡1-3 
- የተቤዠ ሰው በአለምና በመላእክት ላይ ይፈርዳል - 1ቆሮ 6፡2-3  
 
መ5) ያልተዋጁ፣ የወደቁ ሰዎች ሁኔታ  
 
ሀ) በእግዚአብሔር ላይ የሰው ልጅ አመጽ - በተጨማሪ ኀጢአት የሚለውን ርዕስ (ክፍል መ1) ይመልከቱ 
- የሰው ልጅ አለመታዘዝ፣ ውድቀትና እርግማን - ዘፍ 3፡1-24 
- ኀጢአትና ሞት በአዳም በኩል ገባ - ሮሜ 5፡12፤ 1ቆሮ 15፡21-22 
- ሁሉ በደለኛ ነው - ሮሜ 3፡23፤ ዘፍ 6፡5፤ 1ነገ 8፡46፤ መዝ 14፡2-3፤ ኢሳ 53፡6፤ 64፡5-7 
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- ሁሉም መዳን አለባቸው - 1ጢሞ 2፡4፤ ሮሜ 3፤ 23፤ ገላ 3፡22፤ 1ዮሐ 1፡8፤ 5፡19 
 
ለ) ሰው በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ወድቋል 
- ኀጢአትና ሕግ የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ - ክፍል መ2 

- የእግዚአብሔርን ሕግ የማይታዘዝ ሁሉ ርጉም ነው - ዘዳ 27፡26 
- የሕግ ትዕዛዝ ለሁሉ የተገለጠ ነው - ሮሜ 2፡13-15 
- የሕግን ትዕዛዝ ሊጠብቅ የሚችል የለም - ሮሜ 3፡20፤ ገላ 2፡21 

- የእግዚአብሔር ቁጣ 
- በማያምኑ ላይ - ዮሐ 3፡36 
- በፍርድ ቀን - ሮሜ 2፡8 
- በማይታዘዙ ላይ - ኤፌ 5፡6፤ ቆላ 3፡6 
- ፈሪሃ እግዚአብሔር በሌላቸው ላይ - ሮሜ 1፡18 
- የ 666 ምልክትን በተቀበሉ ላይ - ራዕ 14፡9-11 

- የዳኑ ከእግዚአብሔር ቁጣ አምልጠዋል - 1ተሰ 5፡9  
 
ሐ) ሰውና ስራ 
- ስራ ሃብትና ክብርን ያመጣል - ምሳሌ 10፡4፤ 14፡23፤ 22፡29 

- ስንፍና ለድህነት በር ይከፍታል - ምሳሌ 10፡4፤ 14፡23 
- በትጋት መስራት በብርቱ ይመከራል - ምሳሌ 13፡4፤ 2ጢሞ 2፡6 

- ከውድቀት በፊት 
- አዳም ፍጥረትን ይገዛ ነበር - ዘፍ 1፡28 
- ኤደን ገነትን ያበጃትና ይጠብቃት ነበር - ዘፍ 2፡15 

- ከውድቀት በኋላ  
- ስራ መስራት አስቸጋሪ ሆነ - ዘፍ 3፡19፤ 5፡29 
- እግዚአብሔርና ኢየሱስ ስራቸውን ይሰራሉ ይፈፅማሉም - የሐ 5፡17፤ 17፡4 

- ከድነት በኃላ 
- በእጅ መስራት - 1ተሰ 4፡11፤ 2ተሰ 3፡10-12 
- የአገልግሎት ሥራ - ኤፌ 4፡12፤ 1ጢሞ 3፡1 
- የሚሰሙ፣ ሳያዩ የሚያደርጉ የተባረኩ ናቸው - ያዕ 1፡25 
- እንደ ሥራችን መጠን እንሸለማለን - 1ጴጥ 1፡17፤ ራዕ 22፡12፤ 1ቆሮ 3፡13-15 

- ሥራ ይጠበቅብናል፣ ማረፍ ይጠበቅብናል  
- ሕግ ከመሰጠቱ በፊት - ዘፍ 2፡2-3 
- ሕግ ከተሰጠ በኃላ - ዘጸ 20፡9-11 

 
መ) ያልተዋጀ ሰው አካላዊና ማሕበራዊ ሁኔታ (በዘፍጥረት መጽሐፍ መነጽር) 
- ሃፍረትና በደለኛነት - ዘፍ 3፡7  
- በእግዚአብሔር ፊት ፍርሃት - ዘፍ 3፡8፣ 10 
- የተበጠሰ ግንኙነት - ዘፍ 3፡12 
- የድነት ተስፋ መሰጠት - ዘፍ 3፡15 
- ሕመምና ሥራ - ዘፍ 3፡16-19 
- የደም መስዋዕት - ዘፍ 3፤ 21፤ 4፡4-5 
- በረከት ማጣት - ዘፍ 3፡23-24 
- ቁጣና ነፍስ ገዳይነት - ዘፍ 4፡6-8፤ 4፡23-24 
- ከእግዚአብሔር መለየት - ዘፍ 4፡14 
- በእርጅና መሞት - ዘፍ 5፡5 
- አጋንንታዊ ሥራዎች - ዘፍ 6፡1-4 
- ክፋትና ግፍ - ዘፍ 6፡5፣ 11 
- እግዚአብሔር ኀጢአትን ይቀጣል - ዘፍ 6፡5-7 
- ምህረትና ጸጋ - ዘፍ 6፡8-9 
- ሥጋ በምግብነት - ዘፍ 9፡3 
- የሕዝቦች መከፋፈል - ዘር 11፡1-9 
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- የተስፋ መሰጠት - ዘፍ 12፡1-3 
- ድርቅና በሽታ - ዘፍ 12፡10፣ 17 
- ጦርነት - ዘፍ 14፡1-4 
- የጸሎት ሃይል - ዘፍ 18፡16-33 
- የወሲብ ኢ-ሞራላዊነት - ዘፍ 19፡4-5፣ 33 
- የእግዚአብሔር ቅጣት - ዘፍ 19፡24-29 
 
ሠ) የወደቀም እንኳ ቢሆን የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር ትልቅ ዋጋ አለው 
- ከወፎች ወይም በጎች የበለጠ ዋጋ አለው - መቴ 6፡26፣ 12፡12፣ ሉቃስ 12፡24 
- ለመዋጀቱ የተከፈለለት ዋጋ ይህንን ይበልጥ ያሳያል - ዮሐ 3፡16፤ 1ጴጥ 1፡18-19 
- የእግዚአብሔር ክብር ተካፋይ ይሆን ዘንድ ተዋጀ - ዕብ 2፡10፤ 2ተሰ 1፡11፣ 12 
 
መ6) የተዋጀ ሰውና የእግዚአብሔር መንግስት  
 
ሀ) የሰው ዘር በሙሉ ወደእግዚአብሔር መንግስት እንዲገባ ተጋብዟል 
- እግዚአብሔር የአለም ሕዝብ ሁሉ አምላክ መሆኑ - ዘኅ16፡22፤ 27፡16 
- እስራኤላዊ ያልሆኑ ሕዝቦች በኢየሱስ ደም ወደዚህ መንግስት መጠራታቸው - ኤፌ 2፡11-22 
- በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ መውረድ - ኢዩ 2፡28፤ ሐዋ 2፡17 
- መንግስተ ሰማይ ከው ዘር ሁሉ የተዋጁ ሰዎች መኖሪያ መሆኗ - ሮሜ 5፡9 
- የሰው ዘር በሙሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ማግኘታቸው - ሐዋ 10፡34-35 

- የኢያሪኮዋ ረዓብ - ኢያሱ 2፡1፤ 6፡17፤ ዕን 11፡31፤ ያዕ 2፡25  
- ሞአባዊቷ ሩት - የሩት መጽሐፍ 
- ሳማሪያዊቷ ሴት - ዮሐ 4፡7-42 
- ሲሮፊኒቃዊቷ ሴት - ማር 7፡24-30 
- የጴጥሮስ ራዕይ - ሐዋ 10፡9-16 
- ሶሪያዊው ንዕማን - 2ነገ 5፡15-19 
- ሮማዊው መቶ አለቃ - ማቴ 8፡5-13 
- ሮማዊው ቆርነሊዎስ - ሐዋ 10፡17-48 

 
ለ) በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መካተት 
- በክርስቶስ በአይሁድና በግሪክ፣ በባሪያና በነጻ ሰው፣ በወንድና በሴት መካከል ምንም ልዩነት የለም - ገላ 3፡28 
- ባለጠጎችና ድሆች - ያዕ 2፡4-5 
- ያረጁ - ዘሌ 19፡32  
- ሕፃናት - ማቴ 18፡3፤ 19፡14፤ ሐዋ 2፡39 
- ያገቡ ወይም ያላገቡ - 1ቆሮ 7 
 
ሐ) ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመግባት ቅድመ ሁኔታዎች 
- ትህትና/እንደ ልጅ መሆን - ማቴ 18፡3 
- መንፈሳዊ ጥማት - ማቴ 5፡6 
- ዳግም መወለድ - ዮሐ 3፡3-5 
- ለክርስቶ ፍጹም መሰጠት - ሉቃስ 9፡62 
- እምነትና ፍቅር - ያዕ 2፡5 
- በፈተና መጽናት - ሐዋ 14፡22፤ 2ተሰ 1፡5  
 
መ) የመንግስቱ ባሕሪ 
- ዘላለማዊ - ዳን 2፡44፤ ሉቃስ 1፡33 
- የምትሰፋ - ማቴ 13፡31-32 
- ሃይለኛ - ማር 9፡1፤ 2ቆሮ 10፡4 
- በአሁኑ ጊዜ ያለች - ማቴ 12፡28፤ ሉቃስ 17፡21፤ 12፡32 
- በክብር የተሞላች - 1ተሰ 2፡12 
- የማትናወጥ - ዕብ 12፡28 
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- ከዚህ አለም ያልሆነች - ዮሐ 18፡36 
- ለሁሉ ወገን የተፈቀደች - ዕብ 5፡9፣ 10፤ ዳን 7፡14 
- ስልጣን ያላት - ማቴ 16፡19 
- የተደበቀች/የማትታይ - ማቴ 13፡33፤ ቆላ 1፡15፣ 16 
- ያለማቋረጥ የምታድግ - ኢሳ 9፡6፣ 7፤ ማቴ 13፡33 
- የመላዕክት ሰራዊትን የምታጠቃልል - ዕብ 12፡22፤ ራዕ 5፡11 
- በጽድቅ፣ ሰላምና ደስታ የምትታወቅ - ሮሜ 14፡17 
- የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚደረግባት ሥፍራ - ማቴ 6፡10 
 
ሠ) መንግስቱ በብሉይ ኪዳን 
- የአብርሃም ዘር ታላቅ ሕዝብ መሆኑ - ዘፍ 12፡2 
- የአብርሃም ስም የአሕዛብ ሁሉ አባት ተብሎ መለወጡ - ዘፍ 17፡4፣ 5 
- እስራኤል ለመንግስትነት መመረጧ - ዘጸ 19፡5፣ 6 
- ጌዴዎን ይህን መንግስት ማወቁ - መሳ 8፡23 
- እስራኤል መንግስቱን መቃወሟ - 1ሳሙ 8፡7 
- አስቴር በእዚህ መንግስት ስር መምጣቷ - አስ 4፡14 
- የዳዊት ዘር ይህን መንግስት እንዲወርስ ቃል ተሰጠው - 2ሳሙ 7፡13 
- ኢሳይያስ፣ ንጉሡ በመንግስቱ ላይ ሲከብር ማየቱ - 1ሳሙ 6፡2-6 
- ዳንኤል ስለመጻኢው መንግስት መተንበዩ - ዳን 2፡44፤ 7፡14 
 
ረ) የእግዚአብሔር መንግስት ሌሎች ስሞች  
- መንግስተ ሰማይ (የሰማይ መንግስት) - ማቴ 13፡11 
- የክርስቶስ መንግስት - ሉቃስ 22፡30፤ 2ጴጥ 1፡11፤ ኤፌ 5፡5 
- የአባታቸው መንግስት - ማቴ 13፡43፤ 26፡29 
- የብርሃን መንግስት - 1ጴጥ 2፡9፤ ቆላ 1፡13 
- (ቅድስት) ከተማ - መዝ 48፤ ዕብ 11፡16 
- (አዲሲቱ) ኢየሩሳሌም - ዕብ 12፡22፤ ሚክ 4፡2፤ ራዕ 21፡2 
 
ሰ) ሌሎች ‹‹መንግስታት›› ማለትም የሰይጣን መንግስት 
- የሰይጣን መንግስት - ማቴ 12፡26 
- የዚህ አለም መንግስታት - ማቴ 4፡8፤ ራዕ 11፡15፤ ዮሐ 14፡30 
- የጨለማ መንግስት - ቆላ 1፡13፤ ራዕ 16፡10 
- ባቢሎን - ዳን 4፡29፤ ራዕ 18፡2 
- ኀጢአተኛ መንግስት - አሞፅ 9፡8 
- የአሕዛብ መንግስት - ሐጌ 2፡22 
 
ሸ) ክርስቶስና የእግዚአብሔር መንግስት   
- ክርስቶስ የመንግስቱ ንጉሥ ሆነ ይነግሳል - 1ጢሞ 6፡15፣ 16 
- የኢየሱስ መምጣት የመንግስቱን መመረቅ አብስሯል - ማቴ 4፡17 
- ኢየሱስ ብዙውን ጊዜ ስለመንግስቱ ሰብኳል - ማቴ 13 
- በአጋንንት ላይ የተገኘው ስልጣን የመንግስቱ መምጣት አብነት ተደርጎ ተወስዷል - ማቴ 12፡28 
- የኢየሱስ በምድር ላይ መምጣት መንግስቲቱን አምጥቷታል - ሉቃስ 17፡21 
- የኢየሱስ ዳግም ምጽአት የመንግስቲቱን በሙላት መምጣት ያበስራል - ራዕ 11፡15 
 
ቀ) የመንግስቱ ሰዎች 
- አገልጋዮች - ማቴ 13፡27፤ 25፡14-46፤ ራዕ 7፡15 
- መጻተኞችና እንግዶች - ዕብ 11፡13፤ 1ጴጥ 2፡11 
- ልጆች - ማቴ 18፡1-4 
- መንፈሳዊ ካህናት - ዘጻ 19፡6፤ 1ጴጥ 2፡9፤ ራዕ 5፡10 
 
በ) የመንግስቱ መርህዎች  
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ያስተውሉ፡- የመንግስቲቱ በርካታ መርህዎች በምሳሌዎች ቀርበዎል። እነዚህ መርህዎች በእግዚአብሔር እና በአለም 
መንግስታት መካከል ያለውን የሰፋ የመርህ ልዩነት እንድናይ ይረዱናል፡፡ በሰው ቋንቋ ለመግለጥ እጅግ አዳጋች የሆኑትን 
እነዚህን እውነታዎች ኢየሱስ በምሳሌ አቅርቦልናል፡፡ ለሚጠፉት እነዚህ ነገሮች ሞኝነት (1ቆሮ 1፡18) ሲሆኑ ሊመረመሩ 
የሚችሉትም በመንፈስ ብቻ ነው (1ቆሮ 2፡9-13)፡፡  

- ከሚቀበል የሚሰጥ ብፁዕ ነው - ሐዋ 20፡35 
- የመኖር መንገድ መሞት ነው - ዮሐ 12፡24፣ 25፤ ማቴ 10፡39 
- የክብር መንገድ በስቃይ ውስጥ ነው - ሮሜ 8፡17፤ 1ጴጥ 5፡10 
- ብርታት በድካም ውስጥ ይገኛል - ዕብ 11፡34፤ 2ቆሮ 12፡9 
- የዎሆች ይከብራሉ - 1ጴጥ 5፡5፣ 6፤ ማቴ 5፡5 
- የሚሰደዱ ይባረካሉ - ማቴ 5፡11፣ 12 
- የተናቁ ይከብራሉ - ኢሳ 53፡3፤ 1ቆሮ 12፡23 
- ድሆች ባለጠጎች ናቸው - ሉቃስ 6፡20፤ 2ቆሮ 6፡10፤ 8፡9 
- ባሮች ነጻ ናቸው - ሮሜ 6፡18፤ ፊሊ 1፡1 
- ሞኝ ጥበበኛ ነው - 1ቆሮ 1፡26፤ 3፡18 
- እጅግ በጣም ጥገኛ የሆኑ እጅግ በጣም የበሰሉ ናቸው - ዮሐ 21፡18 
- እግዚአብሔር ምናምንቴውንና ከንቱን ነገር ይጠቀማል - ዕን 11፡38፤ ዘጸ 4፡10፤ መሳ 6፡15 

 


