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ጋር እንተባበራለን፤» ሮሜ 6፡5። 
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 (መጋቢት) 2013 በሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች የወንጌል ሥርጭት ይደረጋል 

የክርስቶስን የሕማማቱን ሳምንት ምክንያት በማድረግ  

ለቤት ለቤት ለሶስት ሳምንት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንዲሆን የተዘጋጀ 

ጥናቱ የሚያተኩረው ክርስቶስ  ስለ ሰው ልጅ ስለ ከፈለው መከራ፣ ስለ ሞቱና ትንሳዔው  ነው። 

ይህንንም መከራውን ሞቱንና ትንሳዔውን ለሌሎች መንገር እንዳለብን ጨምሮ ማስገንዘብ ይሆናል 

ይህ ጥናት ለሶስት ተከታታይ ሳምንታት የሚጠና ጥናት ሲሆን አራተኛው የተግባር ወይም ላላመኑትና 

ጌታን ከመከተል ወደ ኋላ ለቀሩ ወገኖች ወንጌል የሚሰበክበት ሳምንት ይሆናል። በርግጥ አራተኛውን 

ሳምንት ሁሉም የጥናት ቡድኖች ለሌሎች በተለያዩ መንገዶች መመስከር ያለበት ቢሆንም ጥናቱን 

ከጀመረበት ከመጀመሪያው ሳምንት ጀምሮ እቅድ ማውጣትና መመስከር እጅግ በርቱ የሚያስብል ይሆናል 

።በትኩረት የሕማማቱ ሳምንት ሙሉ የወንጌል ሥርጭት ሳምንት ይሆናል (ከፋሲካ ቀን በፊት ያለው 

ሳምንት ማለት ነው)።  

የወንጌል አሰረጫጨት ዘዴው፦ እያንዳንዱ የጥናት ቡድን አራቱንም ወይንም አንዱን ሳምንት የወንጌል 

ሥርጭት በተለያዩ መንገዶች ማድረግ አለበት (ለምሳሌ የታመሙትን በመጎብኘት፣ጎሮቤት 

በመጠየቅ፣የተቸገሩትን በመርዳት፣ እንግዶችን በመጎብኘት፣ወንጌል ወጥቶ በመመስከር፣ወደ ኋላ የቀሩትን 

በመመለስና በሌሎችም መንገዶች መጠቀም ይቻላል)።  

ለአሰራር እንዲያመቸን  ሪፖርት በመሪዎቻችሁ በኩል ለቤተ ክርስቲያናችን ወንጌል ሥርጭት ክፍል 

ይደረግ። ጌታ ይባርካችሁ። 

 

ቅዱሳንን የማነጽ አገልግሎት 
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መግቢያ 

የመጽሐፍ ቅዱስ ዋናውና ተቀዳሚ ዓላማው ድነት ነው። ይህም ለሰው ልጆች ጥቅምና ለእግዚአብሔር 

ክብር የተዘጋጀ መለኮታዊ ዕቅድ ነው። እግዚአብሔር አባታችን ይህንን ዘላለማዊ የድነት እቅድ ለመፈጸም 

አንዲያ ልጁን ወደ ዓለም ላከ። ልጁም በሰዎች ምትክ የሰው ልጅ ሰለ ሰራው ኃጢአት ሰው ሆኖ መከራ 

ከተቀበለ በኋላ ሞተ ከዚያም በኃጢአት ምክንያት የመጣውን ሞት በትንሳዔ ካሸነፈ በኋላ ለአማኞች 

በግልም ይሁን በጋራ ሌሎችን  ከእግዚአብሔር ጋር እንዲያስታርቁ መለኮታዊ አደራና ኃላፊነት ሰጥቶ 

አርጓል (2ቆሮ 5፡14-18፣ማቴ 28፡18-20)። ደግሞም እንደተስፋ ቃሉ ዳግም ይመጣል።   

የአዲስ ኪዳን ዋናው መልእክት ለሰው ልጆች በክርስቶስ ስለተከፈለው መከራ ሞትና ትንሳዔ በጥልቀት 

ማስታወቅ ነው። በአራቱም ወንጌላት ከተደጋገሙ ነገሮች ዋናዎቹ የክርስቶስ  መከራ ሞትና ትንሳዔ 

ናቸው። በአራቱም ወንጌላት ይህ መልእክት ትልቅ ትኩረት  ተስጥቶቷል። በተለያዩ ቦታዎች መደጋገሙም 

የነገሩን አስፈላጊነት ያስረዳል። አራቱም ወንጌላት አያይዘው የወንጌል ስብከትን አደራና ጥሪ ያቀርባሉ።  

አንድ ምንጩ ባልታወቀ ጽሑፍ አነድ ሰው እንደጻፈ “ክርስቶስ ሶስት ዓመት ተኩል በምድር ላይ በቆየበት 

ወቅት ፍቅር፣ ምህረት፣ፍትህና ይቅርታ  ብቻ ሳይሆን ያስተማረው ፍቅሩ ራሱ እንዴት እንደተገለጠ ነበር። 

ይህም የተገለጠው  ሰው በመሆን መከራ መቀበል ምን ያህል ከባድ መሆኑን በማሳየት ለሰው ልጆች 

ያለውን ፍቅሩንና ምህረቱን ገለጠ።  ከውድቀት በኋላ ዓለም ሁሉ እግዚአብሔርን “ትወደኛለህ?” ብሎ 

ቢጠይቀው እግዚአብሔርም “እወድሃለሁ” ይለዋል። የሰው ልጅ ደግሞ “እንዴት?” ብሎ ቢጠይቀው  

እግዚአብሔርም “አንዲያ ልጄን በመስጠትና በእጅግ አሳቃቂ በመከራ እንዲቀበል ዝም በማለት ብሎ” 

ሊመልስ ይችላል” ይላል። የኢየሱስ ክርስቶስ የመገረፉና የመሰቃየቱ ዋናው ምክንያት እግዚአብሔር 

ዓለምን እንዴት እንደሚወድ ማሳየት ነው። 

የመወያያ ጥያቄ፦ 

ከመግቢያ የተረዳችሁትን እርስ በእርስ ተወያዩ  

ጥናት አንድ በክርስቶስ መከራ ላይ የሚያተኩር ሲሆን ጥናት ሁሉትና ሶስት በሞቱና በትንሳዔው ላይ 

ይሆናል። ጥናት አንድና ሁለት ብዙ ተያያዥነት ይኖራቸዋል። ስለዚህ ስናጠና ይህን በልባችን እናኑረው። 

የዳላስ ቤተ ክርስቲያን ይህንን አጭር የሶስት ጊዜ ጥናት ስታዘጋጅ ዓላማዋ አማኞች ሁላችንም ጌታ 

የሰጠንን ታላቁን ተልዕኮ የክርስቶስን መከራውን ሞቱንና ትንሳዔውን  ማወጅ እንዳለብን  ለማስገንዘብ 

ነው።  ሁላችንም የክርስቶስን የልቡን ሀሳብ እንድንሰራ የማያቋርጥ ጸሎታችን ነው።  
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ጥናት አንድ 

የንባብ ክፍል 

ኢሳ 53፡1-8፣በሉቃ 24፡25-27 

ድነትና የክርስቶስ መከራ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ 

የክርስቶስ መከራ ከመጀመሪያ በብሉይ ኪዳን የተነገረ ነው 

ዓላማ፦  

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት የከፈለውን መከራውን በማሳወቅ የእኛን ኃላፊነት 

እንደገና ማስገንዘብ 

መግቢያ፦ 

ክርስቶስ ስለ ሌሎች መከራ ተቀበለ። እርሱ አምላክ ሆኖ ሳለ ሰው ሆኖ ተሰቃየ። ኃጢአት መቀጣት 

ስለነበረበት በእኛ  ኃጢአት ምትክ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ተቀበለ፣ ተራበ፣  ተጠማ፣ ተገረፈ፣ ተተፋ፣ 

ተሰቃየ። ስለ እኛ ተቀጣ።   

በቅርቡ ኢራን ሀገር አንድ የአሜርካ ዜግነት ያለው መጋቢ ወንጌል ስለ ሰበከ የስምንት ዓመት የእስር ፍርድ 

ተፈርዶበት ከሚወዳት ባለቤቱና ከልጆቹ ተለይቶ እስር ቤት ይገኛል። ክርስቲያን በልዩ ልዩ መከራ ውስጥ 

ቢያልፍም ክርስቶስን ስለ ከፈለው መከራ ወንጌል የመስበክ ኃላፊነት አለበት። በአሁኑ ወቅት በተለያዩ 

የዓለም ክፍሎች ብዙ አማኞች ወንጌል ስለሰበኩ በልዩ ልዩ መከራዎች ውስጥ ይገኛሉ። 

ኢሳ 53፡1-8 

ነቢዩ  ኢሳይያስ ስለ ክርስቶስ መከራ መከራ መቀበል ከሩቅ አይቶ የሚከተለውን ትንቢት ተናግሯል 

“1የሰማነውን ነገር ማን አምኖአል? የ`እግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገልጦአል? 2 በፊቱ እንደ ቡቃያ 
ከደረቅም መሬት እንደ ሥር አድጎአል። መልክና ውበት የለውም፥ ባየነውም ጊዜ እንወድደው ዘንድ ደም 

ግባት የለውም። 3 የተናቀ ከሰውም የተጠላ፥ የሕማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው ሰውም ፊቱን 

እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው፥ እኛም አላከበርነውም።4በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንንም 
ተሸክሞአል እኛ ግን እንደ ተመታ በእግዚአብሔርም እንደ ተቀሠፈ እንደ ተቸገረም 

ቈጠርነው።5እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቈሰለ፥ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደኅንነታችንም ተግሣጽ 



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)4

 

 

በእርሱ ላይ ነበረ፥ በእርሱም ቍስል እኛ ተፈወስን።6 እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን 

ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ 

አኖረ።7ተጨነቀ ተሣቀየም አፉንም አልከፈተም ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት፥ በሸላቾቹም ፊት 

ዝም እንደሚል በግ፥ እንዲሁ አፉን አልከፈተም።8 በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ ስለ ሕዝቤ 

ኃጢአት ተመትቶ ከሕያዋን ምድር እንደ ተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ?” 

 ጌታ በሉቃ 24፡25-27  መከራ በእግዚአብሔር እቅድ እንደነበረና የብሉይ ኪዳን ትንቢትም ተፈጻሚነትን 

እንዳገኘ ያረጋግጣል። “25. እርሱም፦ እናንተ የማታስተውሉ፥ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ ልባችሁ ከማመን 

የዘገየ፤ 26 ክርስቶስ ይህን መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው የለምን? አላቸው። 27 
ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጻሕፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጐመላቸው።” ይህ ንግግር ብዙ 

የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ከብሉይ ኪዳን እንድንመለከት የሚያደርገን ክፍል ነው (ለምሳሌ ዘፍጥረት 

3፡15፣ ዘኁ 21፡9 ፣መዝ 22፣መዝ 66 እና ሌሎችም) 

የመወያያ ጥያቄ 1.   

 የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ለሰዎች የነበረው ምን ነበር? ከላይ 

የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ ተወያዩ። ኢሳ 53፡4-5 ትኩረት በመስጠት ተወያዩ 

የመወያያ ጥያቄ 2 

 ክርስቶስ    በሉቃ 24፡25-27 የተናገረውንና መዝ 22ን በማንበብ ዋናውን መልዕክት ተወያዩ 

ክርስቶስ የውበት ሁሉ ባለቤት ሆኖ ውበቱን ለሰው ልጆች ኃጢአት  ሲል አጥቷል (ፊል 2)።  በዚህ 

ምድር ትርጉም ወብት ያጣ ቢመስልም የማይሻር ዘላለማዊ ክብር አግኝቷል።  ይህንንም የእርሱን መከራና 

ክብር ለሌሎች እንድንናገር ይፈልጋል። ይህንንም አደራ ለሌሎች እንድንናገር ለቤተ ክርስቲያን ማለትም 

ለእኛ ሰጥቶ በክብር አርጓል። እኛም ስለ ወንጌል ራሳችንን ልንሰጥ ይገባናል። በመከራ ውስጥም ቢሆን 

ወንጌል መሰበክ እንዳለበት ሐዋርያው ጳውሎስ በብዙ ቦታዎች ይናገራል። ለዚህም የሚቀጥለው ጥቅስ 

ጥሩ ምሳሌ ነው ። “26 ብዙ ጊዜ በመንገድ ሄድሁ፤ በወንዝ ፍርሃት፥ በወንበዴዎች ፍርሃት፥ በወገኔ በኩል 

ፍርሃት፥ በአሕዛብ በኩል ፍርሃት፥ በከተማ ፍርሃት፥ በምድረ በዳ ፍርሃት፥ በባሕር ፍርሃት፥ በውሸተኞች 

ወንድሞች በኩል ፍርሃት ነበረብኝ፤27 በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት፥ በራብና በጥም 

ብዙ ጊዜም በመጦም፥ በብርድና በራቁትነት ነበርሁ።28 የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር፥ ዕለት ዕለት 

የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ አሳብ ነው” (2ቆሮ 11፡26-28)። በዚህ ክፍል ሐዋርያው 



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)5

 

 

ጳውሎስ  ከነበረበት መከራው በላይ የወንጌል ሸክም ውስጡን እንዳቃጠለው እናያለን። ደም ግባት ወይም 

ምድራዊ ክብር ባይኖርም መጨረሻው ለዘላለም የሚሆን ውበት ነው። ወንጌል ሲሰበክ ይህ መታውቅ 

አለበት። ብዙዎቻችን ሌሎች ስለ ወንጌል በከፈሉት መከራ ዛሬ ከኃጢአት እስራት ነጻ ወጥተን እንኖራለን። 

እኛም ሌሎችን ነጻ እናውጣቸው። 

የመወያያ ጥያቄ 3 

 ከላይ ባነበብነው መሰረት ጌታና ሌሎችም ሐዋርያት ውበት የማጣታቸው ምክንያት ምንድ ነው? 

ውበት ማጣት ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ ምሳሌ ምን እንማራለን?  

የመወያያ ጥያቄ 4 

 2ቆሮ 11፡26-28 የሐዋ ጳውሎስ ትልቅ ሸክሙ ምን ነበር? ከእርሱ ህይወት ስለ ወንጌል ስብከት 

ምን እንማራለን? 

 የ ዕብራውያን 11ን ሀሳብ በመካከላችሁ የገባው ሰው ካለ ያብራራ (ዕብ 12፡1 ይነበብ)። 

የተጠራነው ዘላለማዊውን ክብር እያሰበን የአሁኑን ዘመን ስቃይ እየረሳን በወንጌል እንድንተጋ ነው። 

ሐዋርያው ጴጥሮስ በዚህ ሀሳብ ከኢሳይያስ ጋር ይስማማል። 

“21 የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፤ ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ 

መከራን ተቀብሎአልና። 22እርሱም ኃጢአት አላደረገም፥ ተንኰልም በአፉ አልተገኘበትም፤23ሲሰድቡት 

መልሶ አልተሳደበም መከራንም ሲቀበል አልዛተም፥ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤24 
ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር፥ እርሱ ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ 

ተሸከመ፤25በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ። እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበርና፥ አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና 
ጠባቂ ተመልሳችኋል”። 

የመወያያ ጥያቄ 5 

…ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሎአልና” ይህን ቃል 

አብራሩ። ፍለጋውን ለመከተል ምን እናድርግ? 

ለጽድቅ መኖር ከስብከት ጋር ምን ይገናኛል? 

ትልቅና  እድልና ክብር፦ “18 ነገር ግን የሆነው ሁሉ፥ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም 

አገልግሎት ከሰጠን፥ ከእግዚአብሔር ነው፤ 19 እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ 

ነበርና፥ በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር፤ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። 20 እንግዲህ እግዚአብሔር 



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)6

 

 

በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን፤ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ 

እንለምናለን” (2ቆሮ 5፡18-20)። በጌታ የዳነን ሁላችን “የክርስቶስ መልእክተኞች” ነን። 

የመወያያ ጥያቄ 6 

 ከላይ የተጠቀሰውን ቃል ስናነብ  ለአማኞች የተሰጠው ትልቅ እድልና ክብር ምንድነው?   

 

 ዛሬ ለምቀጥሉት ሶስት ሳምንታት ወንጌልን በተለያዩ መንገዶች ለመመስከር እቅድ አውጡ። 

መደምደሚያ፦ 

 የክርስቶስ መከራና ሞት በመጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው፡ በሕይወታችንም ትልቅ ስፍራ የያዘ 
ታላቅ ጉዳይ ነው። ይህንን ታላቅ የጌታን ፍቅር  ለሌሎች የመንገር  ታላቅ መለኮታዊ አደራ አለብን። 

  



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)7

 

 

ጥናት ሁለት 

የኢየሱስ ክርስቶስን ሞቱንና የሞቱን ዓላማ ራሳችን አውቀን ለሌሎች መንገር አለብን 

የንባብ ክፍል (ማቴ 16፡21-28፤ ዕብ 9፡9-23፣ ዕብ 10፡1 )

“26 ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን 

ትናገራላችሁና”። (1ቆሮ 11፡26) 

“16 በእነርሱም መካከል የሕይወትን ቃል እያቀረባችሁ በዓለም እንደ ብርሃን ትታያላችሁ፥” (ፊል 2፡2-16)።

ዓላማ፡  

የክርስቶስን ሞት ዓላማ ለራሳችን ማወቅና ለሌሎችም የመንገርን መለኮታዊ ኃላፊነት ማስገንዘብ። 

መግቢያ፦   

በ2012 በኮሎራዶ ዴንቨር ከተማ ውስጥ  በአንድ ትያትር ቤት ብዙ ሰዎች መገደላቸው ይታወቃል። 

በጊዜው ከሞቱት አንደኛው ስለወደዳት ጓደኛው ነበር። እርሷን ያነጣጠረውን ጥይት ልጁ ጓደኛውን ከልሎ 

ራሱን እንዲመታ በመፍቀዱ ምክንያት እርሷ ስትተርፍ እርሱ ሞቷል። በህይወት የተረፈችው ጓደኛው 

በምትኳ ስለሞተው እስካሁንም ትናገራለች። በኢየሱስ ሞት ምክንያት ህያው ሆነን እንደምንኖር 

እናውቃለን።፡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እግዚአብሔርን ለሚወዱት ብቻ ሳይሆን ለማይፈልጉትም 

ለጠላቶቹ ህይወቱን ሰጠ።  

ለሁሉም ሞተ፦ “ 6 ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቶአልና። 7ስለ ጻድቅ 

የሚሞት በጭንቅ ይገኛልና፤ ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳ የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። 8 ነገር 

ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቶአልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር 

ያስረዳል። 9 ይልቁንስ እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቅን በእርሱ ከቍጣው እንድናለን። 10 ጠላቶች ሳለን 

ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን፥ ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወቱ እንድናለን፤” (ሮሜ 5፡6-

10)። ዐርብ ቀን በመስቀል ላይ ሆኖ ከተናገራቸው ነገሮች አንዱ ይህ ነበር።  ይህንን ውለታ የመናገር ፍቅር 

ሊኖረን ይገባል። 



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)8

 

 

የመወያያ ጥያቄ 1 ፦ ከመግቢያ ትምህርት ምን ተረዳችሁ? 

በአንድ ጊዜ የክርስቶስ ሞት ነጻ ወጥተናል፦ በብሉይ ኪዳን ብዙ እንስሳት በሰው ምትክ 

ተሰውተዋል፤ሞተዋል (ዘሌ 1-4)። ነገር ግን ፍጹም የኃጢአት ስሪየት አይሰጡም ነበር። በዚህም ምክንያት 

በየጊዜው ይሰው ነበር። የክርስቶስ ሞት ግን ፍጹም ይቅርታ የሚሰጥ የአንድ ጊዜ መስዋዕት ነው (ዕብ 

9፡9-23፣10፡1)። የመጽሐፍ ቅዱስ ዋና ትኩረት የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ መከራና ሞት ፤ የእግዚአብሔር  

ዘላለማዊ እቅድ ሲሆን፣ ፍቅሩ የተገለጸበት፣ ሕይወትን ያገኘንበት፣ የመዳናችንና የሕልውናችን መሠረት የሆነ 

ታላቅ ርእስ ነው። የዘላለም ሕይወትን ያገኘነው በክርስቶስ ሞት ነው ። ሞቱ በሕይወታችን ምትክ ነው።  

የኢየሱስ ክርስቶስን መከራና ሞት ሊተካና ሊተካከል፡ ወይም ሊወዳደር የሚችል አንዳች ነገር የለም፤ 

አይኖርምም። በመጽሐፍ ቅዱስ ስለጥምቀቱ፡ ስለጾሙ፣ስለ ታአምራቶቹ  ሁሉም  ጸኃፊዎች አልጻፉም። 

ነገር ግን  መከራውንና ሞቱን አራቱም ወንጌላት  ዘግበዋል።  በወንጌላት ከተያዘበት ከሐሙስ ማታ ጀምሮ 

እስከ ዓርብ ማታ እንዲሁም እስከ ተነሳበት እሑድ  ሌሊት ድረስ ያሉት 3 ቀናት የተለየ ትኩረት 

ተሰጥቶባቸዋል። ይህም ዋናው የመምጣቱ ዓላማ ስለሆነ ነው። 

የመወያያ ጥያቄ 2 

 ዕብ 9፡9-23፣10፡1 ባነበባችሁት መሠረት  የብሉይ ኪዳን የእንስሶች መስዋዕትና የክርስቶ የሞቱ 

መስዋዕት ልዩነቱ ምንድ ነው?

 የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ለእኛ ምንድ ነው (ምን ጥቅም አለው)? በአራቱም ወንጌላት መካራውና ሞቱ 

ለምንድ ነው ትኩረት የተሠጠው? 

“21 ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም 

ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሦስተኛውም ቀን ይነሣ ዘንድ እንዲገባው ለደቀ መዛሙርቱ 

ይገልጥላቸው ጀመር።22 ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ። አይሁንብህ ጌታ ሆይ፤ ይህ ከቶ አይደርስብህም 

ብሎ ሊገሥጸው ጀመረ።23 እርሱ ግን ዘወር ብሎ ጴጥሮስን፦ ወደ ኋላዬ ሂድ፥ አንተ ሰይጣን፤ የሰውን 



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)9

 

 

እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና ዕንቅፋት ሆነህብኛል አለው።24 በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ 

መዛሙርቱ እንዲህ አለ፦ እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር፥ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ 

ይከተለኝ።25 ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል፤ ስለ እኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ 

ያገኛታል።26 ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጐድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ 

ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል?27 የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና፤ ያን ጊዜም 

ለሁሉ እንደ ሥራው ያስረክበዋል።28 እውነት እላችኋለሁ፥ የሰው ልጅ በመንግሥቱ ሲመጣ እስኪያዩ 

ድረስ እዚህ ከሚቆሙት ሞትን የማይቀምሱ አንዳንድ አሉ (ማቴ 16፡21-28)”።

የመወያያ ጥያቄ 3 

 ከላይ ከተጠቀሰው የጌታ ቃል የተረዳችሁትን ተወያዩ ።  ስለ እኛ ኃላፊነት የሚናገር ነገር ምን 

አገኛችሁ ቁ.24? በዚህስ ዓለም ማትረፊያችን ምንድ ነው? 

በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ሐዋርያት የስብከታቸው ዋናው ማዕከል የነበረው የክርስቶስ ሞትና ትንሳዔ 

ነበር ((ሐዋ 2፡22-23 ፣ሐዋ 3፡13-20 ፣ሐዋ4:9-13) 

። “22የእስራኤል ሰዎች ሆይ፥ ይህን ቃል ስሙ፤ ራሳችሁ እንደምታውቁ፥ የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር 
በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ተአምራትና በድንቆች በምልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ 

የተገለጠ ሰው ነበረ፤23እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው አሳቡና በቀደመው እውቀቱ ተሰጥቶ 
በዓመፀኞች እጅ ሰቅላችሁ ገደላችሁት” (ሐዋ 2፡22-23)።  

ሐዋ 3፡13-20 

“13የአብርሀምና የይስሐቅ የያዕቆብም አምላክ፥ የአባቶቻችን አምላክ፥ እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትንና 

ሊፈታው ቈርጦ ሳለ በጲላጦስ ፊት የካዳችሁትን ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው።14እናንተ ግን ቅዱሱን 

ጻድቁንም ክዳችሁ ነፍሰ ገዳዩን ሰው ይሰጣችሁ ዘንድ ለመናችሁ፥15የሕይወትንም ራስ ገደላችሁት፤ እርሱን 

ግን እግዚአብሔር ከሙታን አስነሣው፥ ለዚህም ነገር እኛ ምስክሮች ነን።16በስሙም በማመን ይህን 

የምታዩትንና የምታውቁትን የእርሱ ስም አጸናው፥ በእርሱም በኩል የሆነው እምነት በሁላችሁ ፊት ይህን 

ፍጹም ጤና ሰጠው።17አሁንም፥ ወንድሞቼ ሆይ፥ እናንተ እንደ አለቆቻችሁ ደግሞ ባለማወቅ 

እንዳደረጋችሁት አውቄአለሁ፤18እግዚአብሔር ግን ክርስቶስ መከራ እንዲቀበል አስቀድሞ በነቢያት ሁሉ 

አፍ የተናገረውን እንዲሁ ፈጸመው።19-20እንግዲህ ከጌታ ፊት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ 

አስቀድሞም ለእናንተ የመረጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲልክላችሁ፥ ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ 

ንስሐ ግቡ ተመለሱም”። 



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)10

 

 

 

ሐዋ4:9-13 

“9እኛ ዛሬ ለድውዩ ሰው ስለ ተደረገው መልካም ሥራ ይህ በምን እንደዳነ ብንመረመር፥10እናንተ 

በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም ከሙታን ባስነሣው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደኅና ሆኖ 

በፊታችሁ እንደ ቆመ፥ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤልም ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን።11እናንተ ግንበኞች 

የናቃችሁት፥ የማዕዘን ራስ የሆነው ይህ ድንጋይ ነው።12 መዳንም በሌላ በማንም የለም፤ እንድንበት ዘንድ 

የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና።13ጴጥሮስና ዮሐንስም በግልጥ እንደ ተናገሩ 

ባዩ ጊዜ፥ መጽሐፍን የማያውቁና ያልተማሩ ሰዎች እንደ ሆኑ አስተውለው አደነቁ፥ ከኢየሱስም ጋር እንደ 

ነበሩ አወቁአቸው፤” 

የመወያያ ጥያቄ 4 

 ከላይ ካነበብነው ከሶስቱ ጥቅሶች የሐዋርያት የስብከታቸው ማዕከል ምን ነበር? እኛስ ከዚህ ምን 

እንማራለን? 

ለሌሎች የመኖርና የመቸገር ውጤት፦ “6 እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር 

መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቈጠረውም፥7 ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ 

ራሱን ባዶ አደረገ፥ 8 በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፥ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ 

የታዘዘ ሆነ። 9 በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፥ ከስምም ሁሉ በላይ 

ያለውን ስም ሰጠው፤10 ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ 

ዘንድ፥11 መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደ ሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። 

12 ስለዚህ፥ ወዳጆቼ ሆይ፥ ሁልጊዜ እንደ ታዘዛችሁ፥ በእናንተ ዘንድ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ይልቁን አሁን 

ስርቅ፥ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ፤ 13 ስለ በጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም 
በእናንተ የሚሠራ እግዚአብሔር ነውና። 

14-15በመጥፎና በጠማማ ትውልድ መካከል ያለ ነቀፋ የዋሆችም ነውርም የሌለባቸው የእግዚአብሔር 

ልጆች እንድትሆኑ ሳታንጐራጉሩ ክፉም ሳታስቡ ሁሉን አድርጉ፤16 በእነርሱም መካከል የሕይወትን ቃል 
እያቀረባችሁ በዓለም እንደ ብርሃን ትታያላችሁ፥ ስለዚህም በከንቱ እንዳልሮጥሁ በከንቱም እንዳልደከምሁ 
በክርስቶስ ቀን የምመካበት ይሆንልኛል።” (ፊል 2፡12-18) ። 

የመወያያ ጥያቄ 6 



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)11

 

 

 በቁ. 9 ላይ “በዚህ ምክንያት” ብሎ የሚናገረው ምክንያት ምንድ ነው? በቁ.18 መሰረት በሚቀጥለው ሳምንት ምን 

እንድርግ? 

 ቁ.16 የተሰመረበት ምክናያት ምን ይመስላችሁሃል? 

የመወያያ ጥያቄ 5 

 በግልም ይሁን  በቡድን  ባለፈው ሳምንት ምን አደረጋችሁ  

  ለሚቀጥለው ሳምንት ለመመስከር እናቅድ (መግቢያ ላይ የተጠቀሱትን የተለያዩ ዘዴዎችን እንጠቀም ) 

መደምደሚያ፡- 

እንግዲህ ከላይ እንዳጠናነው ክርስቶስ ስለ መከራውና ስለ ሞቱ ይናገር እንደነበረ እንዲሁም ሐዋርያትም 

ወንጌል በሰበኩ ጊዜ ሁሉ የክርስቶስን መከራውንና ሞቱን ይናገሩ ነበር። እኛም በወንጌል ስብከታችን ሁሉ 

ጌታ ለሰው ሁሉ ኃጢአት  እንደ ሞተ ማወጅ አለብን። እርሱም አብሮን ይሰራል። በወንጌል ምክንያት ሰው 

ቢንቀንና ቢተፋብን ድንጋጤ አይሰማን። 

  



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)12

 

 

ጥናት ሶስት 

የንባብ ክፍል (ሐዋ 2፡22-24፣1ቆሮ 15፡21-22፣54-58፣ማቴ 28)። 

ክርስቶስ ከሞት መነሳቱ በእርሱ የሚያምኑትን ህያዋን ያደርጋቸዋል 

የክርስቶስ ትንሳኤ ይታወጅ 

ዓላማ፦  

ትንሳኤ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘ ድል መሆኑንና ይህም ድል ህይወታችንን ከሞት ፍርሃት ነጻ እንዳወጣው 

ማወጅ እንዳለብን ደግሞ ማሳወቅ። 

መግቢያ፦  

ክርስቶስን መከተል የሥነ ምግባር ለውጥ ብቻ ሳይሆን የዘላለም ህይወት ማለትም ትንሳኤ  ነው። 

ከክርስትና እምነት የትንሳዔ አዋጅ ከወጣ እንደ አንድ በጎ አድራግ ድርጅት ይሆናል። ህያው እግዚአብሔር 

ክርስቶስን ስለ ሰው ልጅ  “የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሣው፥ ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና” (ሐዋ 2፡22-

24)። ስዎችን በየቀኑ ከሚገጥማቸው የሞት ፍርሃት ነጻ ማውጣት አለብን። 

ውድቀት በሰው ልጅ በኩል ስለሆነ ድልም በሰው ልጅ በኩል ሆኗል። ይህም  ሰውን ከኃጢአቱ ለማዳን 

የክርስቶስ ሞት ለምን አስፈለገ ለሚሉ ሰዎች በቂ መልስ ነው  “21 ሞት በሰው በኩል ስለ መጣ ትንሣኤ 

ሙታን በሰው በኩል ሆኖአልና። 22 ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን 
ይሆናሉና” (1ቆሮ 15፡21-22)  “… 54 ዳሩ ግን ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሲለብስ ይህም 

የሚሞተው የማይሞተውን ሲለብስ፥ በዚያን ጊዜ፦ ሞት ድል በመነሣት ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል 

ይፈጸማል። 55 ሞት ሆይ፥ መውጊያህ የት አለ? ሲኦል ሆይ፥ ድል መንሣትህ የት አለ? 56 የሞት መውጊያ 

ኃጢአት ነው የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው፤ 57 ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል 

መንሣትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን” (1ቆሮ 15፡54-57)። 

የመወያያ ጥያቄ 1 (ከመግቢያ).    

 “ለሰው ልጆች ከኃጢአታቸው እንዲድኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ መከራ መቀበልና መሞት 

ለምን ተመረጠ ?” ተብለን ቢንጠየቅ ምን መልስ ይኖረናል? 

ኢየሱስ ክርስቶስ ከልደቱ እስከ ሞቱ መላው ምድራዊ ሕይወቱ (ኑሮው) ልንከተለው የሚገባን ተግባራዊ 
ምሳሌ ነበር፡ በመጨረሻ በመስቀል ላይ በጭንቅ እና በመከራ ሆኖ እንኳ ለእርሱ በሚታሰብለት ሰዓት እርሱ 
ለሌሎች በጨለማ ዓለም ላሉት ያስብ ነበር (ዮሐ 19፡26-27)። ኖሮአችንና አገልግሎታችንን እንደገና 



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)13

 

 

በመጽሐፍ ቅዱስ ዓይን ማየት በጌታ መንግስት ትልቅ ጽናት እንዲኖረን ይረዳል።  ጌታ ለሰዎች ህይወት 

በርህራሄ የተሞላ ነበር። እርሱ ወንጌልን ለመስበክ ምንም ምድራዊ መለኪያ የለውም። ለሁሉም ይናገራል።  

የመወያያ ጥያቄ 2 

 በጥናቱ መሠረት ሞት እንዴት ተሸነፈ? 

 ስለ ወንጌል ስብከት ከጌታ ህይወት ምን እንማራለን? 

በክርስቶስ የሚያምን ህያው እንደሚሆነ ለሰው ሁሉ መንገር አለብን፦ ከላይ እንደተጠቀሰው ሞት በየቀኑ 

ሰዎችን ያስፈራራል። እግዚአብሔር ግን ይህንን ፍርሃት የሚያጠፋበትን የድል መንገድ አዘጋጅቷል። ይህም 

በከበረው ልጁ የታወጀው ትንሳዔ ነው። ትንሳዔ የክርስቲያኖች ተስፋ ነው። ትንሳዔ ባይኖር ክርስትና ጥሩ 

ሥነ ምግባር ያላቸውን ሰዎች የሚፈራ ድርጅት ብቻ ሆኖ ይቀራል። ሐዋርያው ጳውሎስ በ1ኛ ቆሮንቶስ 15 

የሚያስተምረው ይህንን እውነት ነው። ትንሳዔ የሰው ልጆች ጠላት ማለትም ሞት የተሸነፈበት የጌታ የድል 

መንገድ ነው። ይህንን እጅግ ታላቅ ተስፋ ላላመኑ ሰዎች መንገር አለብን። 

የመወያያ ጥያቄ 3  

 ይህንን የትንሳዔን ድል ለሰዎች እንዴት እንገር ? ክርስቶስ ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ ለሰው ልጆች 

የነፍስ ድነት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ዋናው ዓላማ በሞት ላይ ድል እንዳወጀ 

ለመንገር ነው። ክርስቶስ ሞትን በሞቱ ድል አደረገ ስንል የሞት ተቃራኒ የሆነውን ሕይወትን ሰጠን 
ማለታችን ነው። ከትንሣኤ ቀጥሎ ያለው ሕይወት እርሱም ሞት የማይሽረው  የዘላለም ሕይወት 
ነው።  

ሞት ለዘመናት ነግሶ የኖረ፡ ሁሉንም የሰው ዘር የተቆጣጠረ፡ መፍትሔም መድኃኒትም ያልተገኘለት፡ ነበር። 
ሞት ሁሉንም ዝም ያሰኘ፡ ሁሉንም ጠቅልሎ የገዛ የምድራዊው ኑሮ የመጨረሻው ባለሥልጣን ነበር። 
ኢየሱስ ክርስቶስ በሞተ ጊዜ ግን ሁሉ ተለወጠ። መድኃኒት ተገኘ፡፡ ለሞትም ሞት ታዘዘ። ይኸውም ትንሣኤ 
ነበረ።ትንሣኤው ለሕይወት ነውና ከትንሣኤ ቀጥሎ ሕይወት ነው። ሞት የለም ማለት ነው። 

ጌታ ያመኑትን ሁሉ ያስነሳል፦ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነኝ አለ። ሙት የሚያስነሳ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን 
ሞቶ ስለተነሳም ጭምር ነው። ሙት ማስነሳት ለአገልጋዮቹም በጸጋ ሊሰጥ ይችላል፡ ሞቶ መነሳት ግን የእርሱ 

ብቻ ነው። በመጨረሻም ከሞት ማስነሳትም የእርሱ ብቻ ሥልጣን ነው። «ልጅንም አይቶ በእርሱ የሚያምን 

ሁሉ የዘላለም ሕይወትን እንዲያገኝ የአባቴ ፈቃድ ይህ ነው፥ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋለሁ።» ዮሐ 
6፡40። ስለዚህ ሙት ስላስነሳ፡ ሞቶ ስለተነሳ፡ እና የሚሞቱትን በመጨረሻ ስለሚያስነሳ ትንሣኤ ነኝ አለ። 

የመወያያ ጥያቄ 4፦  

 የክርስቶስ ትንሳዔ እጅግ ልዩ የሚያደርገው ምንድ ነው? 



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)14

 

 

 ለሚቀጥለው ሳምንት ተግባር ዛሬ የዕቅድ፣የጸሎትና የወይይት ጊዜ ይሁን (ለሚቀጥለው ሳምንት 

ምን እናድርግ 

 ሁለት ብትሆኑም በቂ እንደሆናችሁ ማወቅ አለብን። 

  



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)15

 

 

 

(ከዚህ በታች ያለውን ጥናት በቡድን ወይንም በግል ማጥናት እንችላለን) 

ለወንጌል ጉልበት እጅግ አስፈላጊ ነገሮች 

ቃሉና ጸሎት፦ መጽሐፍ ቅዱስ የጌታ መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው። በምስክርነት ጊዜ የጌታን ቃል 

መንገር አለብን።  በመንፈስ ሳናይ ይሰራል። ይብቅላል፣ያፈራል። በእርሱም ማመን የዘላለምን ህይወት 

ያስገኛል «ኢየሱስም፦ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፤ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል፤» ዮሐ 

11፡25። ይህንን በመንፈስ ለሞቱ ሰዎች ማወጅ አለብን። የሞት ፍርሃት ላለው  ህዝብ የሞትን ፍርሃት 

ክርስቶስ በትንሣዔው አስወግዶታል ብለን እንገራቸው። ክፋ ወንጌልን የሚቃወመው ከሰዎች ጀርባ 

ዓመጽኝነትን፣ ዓለማዊነትን፣ ሀይማኖተኝነትን፣ትዕቢትተኝነትንና፣ ክህደትን በመጠቀም ስለሆነ አጥብቀን 

በጸሎት ልንቃወም ይገባናል።

እግዚአብሔር አብሮን እንዳለ ማመን (እምነት) ፦ጌታ አሁንም በመካከላችን እንደሚሰራ ማመን አለብን። 

«ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።» ዕብ 13፣8፣ ማቴ 28፡ 19-20)።  አጽናኙ 

መንፈስ ቅዱስ በማንኛውም ሁኔታ ከ እኛ ጋር መሆኑንና የሰውንም ልብ ስለ ኃጢአታቸው እንደሚወቅስ 

ማመን ያስፈልጋል። የትንሣዔውንም ኃይል ማመን አለብን። 

የየዕለት ኑሮ፦  ንግግራችንንና ኑሮአችን ክርስቶስን ይመስክር። “ በቃልና በኑሮ በፍቅርም በእምነትም 

በንጽሕናም ለሚያምኑቱ ምሳሌ ሁን እንጂ፥ ማንም ታናሽነትህን አይናቀው” (1ኛ ጢሞ 4፥11-12)። “ዳሩ 

ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለ ተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደ ሆነ እናንተ ደግሞ በኑሮአችሁ 

ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ” (1ኛ ጴጥ 1፥15-16)።   

« እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ።» 1ቆሮ 11፡1 « እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን 
ካጠብሁ፥ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል። እኔ ለእናንተ 

እንዳደረግሁ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁና።» ዮሐ 13፣14-15።የትንሣኤው ነገር አንድ 
ሰሞን የሚዘከርና የሚያበቃ ጉዳይ ሳይሆን በዕለታዊ ኑሮአችን ትልቅ ስፍራ ያለው የሚያኖረን ኃይል ነው 
ማለት ነው።  

ትልቅ የይቅርታ ህይወት ሊኖረንም ይገባል፦ በወንጌል ስርጭት ጊዜ የሚጠሉንን እንድንታገስ ይገባናል፡፡ 
ምክንያቱም ወንጌልን የሚቃወም ክፉ ሊጠቀማቸው ይችላል። ይህንንም ባለማወቅ ሊያደርጉት ይችላሉ። 

ክትትል፡- ወደ እግዚአብሔር የመራነውን ሰው መከታተል አለብን። ጌታ ለሶስት ዓመት ተከታተላቸው። 

በርናባስ፣ሐዋርያው ጳውሎስና ሌሎችም እንደዚሁ። በቤዛነቱ፡- ትንሣኤው በእርሱ ያመንን ሁሉ ሞተን 

እንደማንቀር እና እንደምንነሳ ተጨባጭ ማረጋገጫ (ምስክር) ነው።  



“46 ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥ 47 በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም 
ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል 48 እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ” (ሉቃ 24፡46)። 

March 
 2013

 

   

“26ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፥ ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና” (1ቆሮ 

11፡26)16

 

 

ማንን እንስማ?፦ በየትኛውም ጉዞ የምንሄድበትን መድረሻ በትክክል ሊመራን፡ ሊያደርሰንም የሚችለው 
ከዚያው የሚኖር ቦታውን የሚያውቀው ብቻ ነው። ወደ አብ ሊያደርሰን የሚችለው ከአብ የመጣው እርሱ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ከእርሱ በፊት የነበሩት ነቢያት፡ በኋላም የተከተሉት ሐዋርያት ሁሉም መንገዱ 

ያውና አሉ፤ ሰማያዊ አባቱ አብ «እርሱን ስሙት» (ማቴ፡17፡5)፡ ምድራዊ እናቱ እመቤታችን « የሚላችሁን 

አድርጉ» (ዮሐ 2፡ 5) ብለው ሁሉም ወደ እርሱ ያመለክታሉ፤ እርሱም “ እኔ.. ነኝ”  (ዮሐ 14፡6 እና ሌሎችም) 

አለ። እኔ… ነኝ ካለ አበቃ፡ አይ አይደለህም ሊለው የሚችል ከቶ ማን ነው? ሌላም ተጨማሪ መንገድ.. 
ሕይወት አለ ማለትም አንችልም። ማረጋገጫ ወይም ምስክርም አያስፈልገንም። ማመን እና መቀበል ብቻ 
ነው። 

መደምደሚያ፦   

ክርስቶስ ሶስት ዓመት ተኩል በምድር ላይ በቆየበት ወቅት ፍቅር፣ ፍትህና ይቅርታ  ብቻ ሳይሆን 

ያስተማረው ፍቅሩ ራሱ እንዴት እንደተገለጠ ነበር። ይህም የተገለጠው ሰው በመሆን መከራ መቀበል ምን 

ያህል ከባድ መሆኑን በማሳየት ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅሩንና ምህረቱን ገለጠ።  ከውድቀት በኋላ ዓለም 

ሁሉ እግዚአብሔርን “ትወደኛለህ?” ብሎ ቢጠይቀው እግዚአብሔርም “እወድሃለሁ” ይለዋል። የሰው ልጅ 

ደግሞ “እንዴት?” ብሎ ቢጠይቀው  እግዚአብሔርም “አንዲያ ልጄን በመስጠትና በእጅግ አሳቃቂ በመከራ 

እንዲቀበል ዝም በማለት ብሎ” ሊመልስ ይችላል። የመገረፉና የመሰቃየቱ ዋናው ምክንያት ምን ያህል 

እግዚአብሔር ዓለምን እንዴት እንደሚወድ ማሳየት ነው።  

 


