(ርዕስ ቁ 2)
የቅጂ መብት 1978 አይሲቢአይ፣ መብቱ በሕግ የተጠበቀ ነው፡፡ የአይሲቢአይ መዝገብ ማከማቻ ከሆነው የዱሉስ ቲዎሌጂካላ
ሴሚናሪ መዝገብ ቤት በፈቃዴ የታተመ

አንቀጽ I.
• የቅደስ የእግዚአብሔር ቃሌ ሥሌጣን የእግዚአብሔር የራሱ ሥሌጣን እንዯሆነና ይህንንም የቤተ ክርስቲያን ራስ
የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲረጋገጠው እናምናሇን።
• ነገር ግን የክርስቶስን ሥሌጣን ከእግዚአብሔር ቃሌ ሥሌጣን የመሇየትን አግባብ ወይም አንደ የላሊው ተቃራኒ
መሆኑን አናምንም፡፡
አንቀጽ II.
• ክርስቶስም በአንዴ ማንነት አምሊክ እና ሰው እንዯሆነ ሁለ መጽሐፍ ቅደስም በሰው ቋንቋ የተጻፈ የእግዚአብሔር
ቃሌ እንዯሆነ እናምናሇን።
• ክርስቶስ ራሱን ባዋረዯበት ጊዜ እንኳን ኃጢአት እንዲዯረበት እንዯማናምን ሁለ የእግዚአብሔር ቃሌ ዝቅ ባሇ ዯረጃ
በሰው ቋንቋ የተጻፈው መሆኑ የተነሳ ስህተት እንዲሇበት አናምንም።
አንቀጽ III.
• የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትና ስራ የመሊው መጽሐፍ ቅደስ ማእከሊዊ አትኩሮት እንዯሆነ እናምናሇን።
• ነገር ግን የክርስቶስን ማዕከሊዊነት በማይቀበሌ ወይም ግሌጽ እንዲይሆን በሚያዯርግ የአተረጓጎም መንገዴ
አናምንም።
አንቀጽ IV
• የእግዚአብሔር ቃሌ እንዱጻፍ ያዯረገው መንፈስ ቅደስ በዚሁ ቃሌ አማካይነት በሚተሊሇፈው መሌዕክት ዛሬም
እምነትን ሇመፍጠር እንዯሚሰራ እናምናሇን፡፡
• ነገር ግን መንፈስ ቅደስ ከእግዚአብሔር ቃሌ ጋር የሚጣረስ ነገር ሇማንም ምንም እንዯሚያስተምር እናምንም።
አንቀጽ V
• መንፈስ ቅደስ አማኞች በእግዚአብሔር ቃሌ እንዱታነጹና በሕይወታቸው እንዱተገብሩት ኃይሌ እንዯሚሰጣቸው
እናምናሇን።
• ነገር ግን ተፈጥሮአዊው ሰው መጽሐፍ ቅደሳዊውን መሌዕክት መንፈሳዊ መሇክት ያሇ መንፈስ ቅደስ ሉረዲው
እንዯሚችሌ አናምንም።
አንቀጽ VI
• መጽሐፍ ቅደስ የእግዚአብሔርን እውነት በጽሑፍ እንዯገሇጸው(እንዲሰፈረው) እንዱሁም መጽሐፍ ቅደሳዊው
እውነት ነባራዊና ፍጹም እንዯሆነ እናምናሇን፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አንዴ ዏረፍተ ነገር (አባባሌ) እውን የሆነን ነገር
የሚወክሌ ከሆነ እውነት እንዯሆነ እናምናሇን፤ ይሁንና እውነታን (እውን የሆነን ነገር) የማይወክሌ ከሆነ ሐሰት
እንዯሆነ እናምናሇን።
• የእግዚአብሔር ቃሌ ሇዴነት ጥበበኛ ሉያዯርገን የሚችሌ ሆኖ ሳሇ መጽሐፍ ቅደሳዊው እውነት ከዚህ ተግባር አኳያ
ብቻ መተርጎም አሇበት በሚሇው አባባሌ አናምንም። ከዚህ በተጨማሪም ስህተት ማሇት መተርጎም ያሇበት ሆን
ብል ማሳሳት ከሚሇው አኳያ ብቻ እንዯሆነ አናምንም።
አንቀጽ VII
• በእያንዲንደ መጽሐፍ ቅደሳዊ ምንባብ ውስጥ ያሇው ትርጉም (ፍቺ) አንዴ፣ የታወቀና የተወሰነ እንዯሆነ
እናምናሇን።

መጽሐፍ ቅደስ የአፈታት ጥበብ ረገዴ የቺካጎ የእምነት መግሇጫ
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•

አንዴ ትርጉም ብቻ ነው ያሇው የሚሇው አቋም በብዙ መንገድች ማዛመዴን ያግዲሌ ብሇን አናምንም።

አንቀጽ VIII
• መጽሐፍ ቅደስ በዓሇም ባህሊዊና ሁኔታዊው አውድች ውስጥ የሚተገበሩ አስተምህሮዎችንና ኃሊፊነቶችን እንዱሁም
መጽሐፍ ቅደስ ራሱ በሌዩ ሁኔታዎች ውስጥ ብቻ እንዱተገብሩ የሚያሳያቸውን ኃሊፊነቶች እንዯያዘ እናምናሇን።
• በእግዚአብሔር ቃሌ ዓሇም አቀፋዊና ሌዩ ኃሊፊነቶች መካከሌ ያሇው ሌዩነት የሚወስነው በባህሌና ሁኔታዊ
ምክንያቶች ነው በሚሇው አናምንም። በተጨማሪም ዓሇም አቀፋዊ ኃሊፊነቶች ባሕሊዊ አንጻራዊነት እንዲሊችው
አናምንም።
አንቀጽ IX
• በታሪክ የሐቲት መመሪያ ተብል የሚታወቀው የመጽሐፍ ቅደስ ስነ አፈታት (የመጽሐፍ ቅደስ አተረጓጎም) የመጽሀፍ
ቅደስሳዊውን መገሇጥ ምንነትና ሇሕይወታችን የሚሰጠውን ጥቅም በመረዲት ሂዯት ውስጥ ያሇውን ሁለ ሇመሸፈን
በተገቢው መንገዴ ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ እንዯሚቻሌ እናምናሇን።
• ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃሌ መሌዕክቶች ከተርጓሚው እንዯሚመነጭ ወይም በተርጓሚው እንዯሚወሰን አናምንም፤
ስሇሆነም በስተመጨረሻ ምንባቡ ሇተርጓሚው ያስተሊሇፈው መሌእክት በእግዜብሔር ቃሌ በተገሇጸው ትርጉም
የተገዯበ ሳይሆን የቅደሳት መጻሕፍት ጸሀፊውና የተርጓሚው አዴማሶች በዚህ መንገዴ በትክክሌ ሲዋሃደ ነው ብሇን
አናምንም።
አንቀጽ X
• የእግዚአብሔር ቃሌ በብዙና በተሇያዩ ሥነ - ጽሑፋዊ ቅርጾች አማካይነት የእግዚአብሔር እውነት በቃሌ ሇኛ
እንዯሚያስተሊሌፍ እናምናሇን።
• ማንኛውም የሰብአዊ ቋንቋ ውሱንነት የእግዚአብሔርን መሌዕክት በበቂ ሁኔታ ሇማስተሊሇፍ እንዲይችሌ
እንዯሚያዯርገው አናምንም።
አንቀጽ XI
• የቅደሳት መጸሕፍት ምንባብ ትርጉሞች ጊዜያዊና ባህሊዊ ገዯቦችን አሌፎ እግዚአብሔርን የማወቅ መሌእክ
ሉያስተሊሌፍ እንዯሚችሌ እናምናሇን።
• ያንኑ ተመሳሳይ ትርጉም በላልች ባህልች ውስጥ መረዲት እስከማይቻሌ ዴረስ የመጽሀፍ ቅደስ ምንባብ ትርጉም
ከመጣበት ባህሌ ጋር የተቆራኘ ነው በሚሇው አናምንም።
አንቀጽ XII
• መጽሐፍ ቅደስን በመተርጎምና በየ ባሕለ በማስተማር ተግባር ጥቅም ሊይ መዋሌ ያሇባቸው ያሇባቸው ሇመጽሐፍ
ቅደሳዊው ትምህርት ይዘት ታማኝና አቻ የሆኑት ብቻ እንዯሆኑ እናምናሇን፡፡
• ሇባህሌ ዘሇሌ ተግባቦት ባይተዋር በሆኑ ወይም በአተረጓጎም ሂዯት መጽሐፍ ቅደሳዊው ትርጉምን በሚያዛቡ ሥነ
ዘዳዎች አናምንም።
አንቀጽ XIII
• በተሇያዩ የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልች ውስጥ የሚገኙ መዯበኛና ሌዩ ሌዩ ስነ ጽሑፋዊ መዯቦች ተገቢ ሇሆነ ሐቲታዊ
ተግባር አስፈሊጊ እንዯሆነና በዚህም ምክንያት በስነ ጽሑፋዊው ቅርጽ ሊይ የሚዯረገው ሒስ ከመጽሐፍ ቅደሳዊ
የጥናት ዘርፎች አንደ እንዯሆነ እናምናሇን::
• ታሪካዊነትን የሚጻረሩ ስነ ጽሑፋዊ መዯቦች ራሳቸውን እንዯ እውነታ በሚያቀርቡ የመጽሐፍ ቅደሳ ትረካዎች ሊይ
በመጫን ትክክሌ ሉሆኑ ይችሊለ ብሇን አናምንም::
አንቀጽ XIV
• በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ የተዘገቡት ዴርጊቶች፣ ገሇጻዎችንና አባባልች ምንም እንኳን ተገቢ በሆኑ ሥነ - ጽሑፋዊ
ቅርጾች የቀረቡ ቢሆኑም ከታሪካዊ እውነታዎች ጋር አንዴ እንዯሆኑ (አቻ እንዯሆኑ ) እናምናሇን።
• በእግዚአብሔር ቃሌ ውስጥ የተዘገቡ ማንኛውም ዴርጊቶችና ገሇጻዎች ወይም አባባልች በቅደሳት መጽሐፍት
ጸሐፊዎች ወይም ባካተቷቸው ትውፊቶች ውስጥ የተፈጠሩ እንዯሆኑ አናምንም።
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አንቀጽ XV
• መጽሐፍ ቅደስን እንዲሇ ቃሌ በቃሌ (በቁሙ)መተርጎም አስፈሊጊ እንዯሆነ እናምናሇን። እንዲሇ ቃሌ በቃሌ (በቁሙ)
መተርጎም ማሇት ሰዋሰዊ ታሪካዊ ሁኔታውን ማገናዘብ ማሇት ሲሆን ይህም ጸሐፊው ትርጉሙን የገሇጸበት እንዯሆነ
እናምናሇን፡፡ በቁማዊ አጻጻፍ አኳያ የሚዯረገው ተግባር በምንባቡ ውስጥ ሇሚገኘው ዘይቤአዊ አነጋገሮችና ስነ
ጽሑፋዊ ቅርጾች ትኩረት የሚሰጥ እንዯሆነ እናምናሇን።
• መጽሐፍ ቅደስ ቃሌ በቃሌ የማይዯግፈውåን ትርጉም የሚይሰጥ ማንኛውም የመጽሐፍ ቅደስ አፈታት ትክክሌ
እንዯሆነ አናምንም።
አንቀጽ XVI
• አግባብነት ያሊቸው ሒሳዊ ስሌቶች ቀኖናዊ ምንባብንና ትርጉሙን ሇመሇየት ጥቅም ሊይ መዋG እንዲሇባቸው
እናምናሇን።
• ነገር ግን እውነትን ወይም ጸሐፊውን የገሇጸውåን ትርጉም ርቱዕነትን ወይም ላሊ ማንኛውንም የእግዚአብሔር ቃሌ
ትምህርትን ጥያቄ ውስጥ በሚያስገባ በማንኛውም የመጽሐፍ ቅደሳዊ ሒስ ሥነ ዘዳ አናምንም።
አንቀጽ XVII
• የእግዚአብሔር ቃሌ አንዴ፣ ስምሙ እና ወጥነት ያሇውå እንዯሆነና ራሱ የራሱ የሊቀ ተርጓሚ እንዯሆነ እናምናሇን።
• አንደ ምንባብ በላሊው ምንባብ ሊይ እርማት ማዯረጉን ወይም አንደ በላሊው ሊይ አለqዊ ተጽእኖ እንዲሇው
በሚያሳይ መሌኩ የእግዚአብሔር ቃሌ ሉተረጎም ይችሊሌ በሚሇው አናምንም፤ የኋሇኞቹ የቅደሳት መጻሕፍት
ጸሐፊዎች ከቀዯሙት ምንባቦች በሚጠቅሱበት ጊዜ ወይም በሚያመሊክቱበት ጊዜ በተሳሳተ መንገዴ
እንዯተረጎሟቸው አናምንም።
አንቀጽ XVIII
• መጽሐፍ ቅደስ ስሇራሱ ራሱ የሚሰጠው ትርጉም ሁሌጊዜ ትክክሌ እንዯሆነና ፍጹም ማፈንገጥ በላሇበት ሁኔታ
የእግዚአብሔር መንፈስ ያሇበትን ምንባብ ነጠሊ ትርጉም እንዯሚያብራራው እናምናሇን፡፡ አንዴ ትርጉም ብቻ
ያሊቸው የነቢያት ቃልች በዚሁ ነገር አኳያ የተገዯቡ ባይሆኑም ስሇ እነዚህ ቃልች ነቢዩ ያሇውን ግንዛቤ
የሚያካትትና በእነዚህ ቃልች መፈጸም የሚረጋገጠውን የእግዚአብሔርን ዓሊማ ያካተተም እንዯሆነ እናምናሇን፡፡
• የቅደሳት መጻሕፍት ጸሐፊዎች የተናገሯቸውን የገዛ ራሳቸውን ቃልች አንዴምታ ሁሌጊዜ ይገነዘቡታሌ ብሇን
አናምንም።
አንቀጽ XIX
• ተርጓሚ የእግዚአብሔር ቃሌን ሲያጠና የሚኖረው ቅዯመ ግንዛቤ ከእግዚአብሔር ቃሌ ትምህርት ጋር የተስማማና
ከእርምት ነጻ ያሌሆነ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡
• የእግዚአብሔር ቃሌ ከእርሱ ጋር ከማይስማሙና እንግዲ ከሆኑ ቅዴመ ግንዛቤዎች ጋር ማሇትም ከተፈጥሮአዊነት፣
ከዝግመተ ሇውጥ፣ ከሳይንሳዊነት ከአሇማዊው ሰብአዊነት እና ከአንጸራዊነት ጋር እንዱስማማ መዯረግ አሇበት ብሇን
አናምንም።
አንቀጽ XX
• እግዚአብሔር የእውነት ሁለ ባሇቤት እስከሆነ ዴረስ በመጽሀፍ ቅደስ ውስጥና ከመጽሐፍ ቅደስ ውጪ ባለ ጽሑፎች
ውስጥ ያለ እውነቶች ሁለ ወጥነት ያሊቸው ሕቡር ሲሆኑ መጽሐፍ ቅደስም ከተፈጥሮ& ከታሪክ ወይም በላልች
ጉዲዮች ሊይ ሲያስተምር እውነትን እንዯሚናገር እናምናሇን፡፡ በተጨማሪ ከመጽሐፍ ቅደስ ውጪ ያለ መረጃዎች
መጽሐፍ ቅደስ በአንዲንዴ ጉዲይ ሊይ የሚያስተምረው ሇማብረራት ፋይዲ እንዲሇቸውና ሐሳዊ ትርጉሞችን ሇማረም
ፍንጭ እንዯሚሰጥ እናምናሇን።
• ከመጽሐፍ ቅደስ ውጪ የሚገኙ አመሇካከቶች ሇእግዚአብሔር ቃሌ ትምህርት ተቃውሞ ማረጋገጫ ሉሰጡ
እንዯሚችለ ወይም በእግዚአብሔር ቃሌ ትምህርቶች ሊይ የበሊይ ሉሆኑ እንዯሚችለ አናምንም።
አንቀጽ XXI
• ሌዩ መገሇጥ ከአጠቃሊይ መገሇጥ ጋር እንዱሁም መጽሐፍ ቅደሳዊ ትምህርት ከተፈጥሮ እውነት ጋር ስምሙ እንዯሆነ
እናምናሇን።
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•

ከየትኛውም የእግዚብሔር ቃሌ ምንባብ ትርጉም ጋር በማይስማማ (የማይጣጣም) ሳይንሳዊ እውነት አናምንም።

አንቀጽ XXII
• ዘፍ 111 እንዯላሊው መጽሐፍ ሁለ እውነት እንዯሆነ እናምናሇን።
• ዘፍ 111 ስሇ ምዴር ታሪክና ስሇ ሰው ሌጅ አመጣጥ የሚያስተምረው ትምህርት ምናባዊ ፈጠራ እና ሳይንሳዊ መሊ
ምት እንዯሆነ በመቁጠር የእግዚአብሔር ቃሌ ስሇ ፍጥረት የሚያስተምረውን ትምህርት አውጥቶ በመጣሌ አናምንም።
አንቀጽ XXIII
• በእግዚአብሔር ቃሌ ግሌጽነት፣ በተሇይም ከኃጢአት ስሇ መዲን በሚያስተሊሌፈው መሌዕክት እናምናሇን።
• ሁለም የእግዚአብሔር ቃሌ ምንባቦች ስሇቤዛነት በሚያስተሊሌፉት መሌዕክት እኩሌ ግሌጽ እንዯሆኑ ወይም
በእኩሌነት እንዲሰፈሩ አናምንም።
አንቀጽ XXIV
• አንዴ ሰው የእግዚአብሔርን ቃሌ ሇመረዲት በመጽሐፍ ቅደስ የነገረ መሇኮት ምሁራን ክህልት ሊይ ጥገኛ እንዲሌሆነ
እናምናሇን።
• አንዴ ሰው በመጽሐፍ ቅደስ የነገረ መሇኮት ምሁራን የእግዚአብሔር ቃሌ የጥናት ውጤቶችን (ፍሬዎችን) ቸሌ ማሇት
እንዲሇበት አናምንም፡፡
አንቀጽ XXV
• መሇኮታዊ መገሇጥንና ትክክሇኛ የሕይወት ተዛምድውን በበቂ ሁኔታ ሇማስተሊሇፍ የሚችሌ የስብከት ዓይነት የቅደሳት
መጽሕፍትን ምንባብ የእግዚአብሔር ቃሌ እንዯሆነ በመቁጠር በታማኝነት ማብራራት የሚችሌ ብቻ ሲሆን እንዯሆነ
እናምናሇን።
• ነገር ግን አንዴ ሰባኪ ከእግዚአብሔር ቃሌ ውጪ መሇክት አሇው ብሇን አናምንም።
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