ርእስ - 5
I.

እግዚአብሔር ሁለን እንዯሚያውቅና ዕውቀቱም ኢ-ውስን እንዯሆነ እናምናሇን፡፡
 እግዚአብሔር በማንነቱ እንዯሚሇዋወጥና ኢ-ውስን የሆነውም ዕውቀቱ እያዯገ የሚመጣ እንዯሆነ አናምንም፡፡
1) ኢዮ 37÷16፤ መዝ 139÷1-2፤ 1ዮሐ 3÷20፤ 1ቆሮ 2÷10-11፤ ማቴ 10÷29-30፤ ዕብ 4÷13
2) መዝ 102÷25-27፤ ሚሌ 3÷6፤ያዕ 1÷17
3) ኢሳ 40÷28፤ 46÷9-11፤መዝ 139÷4፤ መዝ 147÷5

II. እግዚአብሔር በሁለ ቦታና በማንኛውም ጊዜ ማሇትም በኃሊፊ - በአሁንና በመጻኢ ጊዜ ውስጥ ያሇውን ሀለን
እንዯሚያውቅ እናምናሇን፡፡
 ነገር ግን "የላሇውን እንዲሇ የሚጠራ" እግዚአብሔር በአሁን ጊዜ ውስጥ ገና ወዯፊት ያሌተገሇጠውን መጻኢ ሁኔታ
እና ድርጊቶች እንዯማያውቅ አናምንም፡፡
1) 2ዜና 16÷9፤ 1 ሳሙ 10÷2-9፤ ኢዮ 28÷24፤ ኢሳ 46÷9-10 ማቴ 10÷29-30፤ 1ዮሐ 3÷20፤ ራእ 20÷13
2) ሮሜ 4:17፤ ምሳላ 16:33፤ ኢሳ 46፡ 9-10 ፤ 42:8-9
III. የእግዚአብሔር ዕውቀት ፍጹምና የኃሊፊ ጊዜ ዕውቀቱ፤ የመጻኢውን ዕውቀቱን ያህሌ እርግጠኛ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡
 ነገር ግን የእግዚአብሔር ዕውቀት ስህተት ሉኖርበት የሚችሌ ወይም እርምት የሚያሻው እንዯሆነ አናምንም፡፡
1) 1 ሳሙ 10÷2-9፤ ኢዮ 37÷16፤ መዝ 139÷16፤ 1ዮሐ 3÷20
2) 2 ሳሙ 2÷3፤ 1ዜና 28÷9፤ ኢዮ 28÷24፤ 37÷16፤ መዝ 119÷118
147÷4-5፤ ኢሳ 40÷27-28፤ ማቴ 10÷29-30፤ ዮሐ 21÷17
ሮሜ 11÷34-36፤ ዕብ 4÷13፤ ያዕ 1÷17፤ 1ዮሐ 1÷5፤3÷20
IV. እግዚአብሔር የአሁን ጊዜ ነገሮችን እንዯ አሁን ጊዜ - የኃሊፊውን ጊዜ እንዯ ኃሊፊ ጊዜ - መጻኢውን ጊዜ እንዯ መጻኢ ጊዜ
እንዯሚያውቅ እናምናሇን፡፡
 እግዚአብሔር በጊዜያዊው ግንኙነት ውስጥ ያሇው ዕውቀት በመጻኢው ጊዜ ውስጥ ያሇው ዕውቀት ፍጹም እንዲሌሆነ
ያሳያሌ በሚሇው አናምንም፡፡
1) ዲ 2÷7፤ 2ዜና 16÷9፤ ኢዮ 28÷24፤መዝ 33÷13 94÷9፤119፡168፤ 139÷1-4፤ ኢሳ 44÷7-8፤25-28፤ 46÷9-11÷ኤር
2÷2-3፤ ሐዋ 2÷23፡ ሮሜ 4÷17፤ ራእ 20÷13
2) 1 ሳሙ 10÷2-9፤ 23÷10-13፤ 2ነገ 13÷19፤ ኢዮ 37÷16 መዝ 139÷16፤ 147÷4-5፣ ኢሳ 40÷27-28 42÷8-7፤ 44÷2528፤ 46÷9-11፤ 48÷18፤ ኤር 38÷17-20፤ ማቴ 11÷21፣23፤ ዮሐ 21÷17 ፤ሐዋ 2÷23፤ ሮሜ 4÷17
V. እግዚአብሔር ስሇ መጻኢው ጊዜ ያሇው ዕውቀት እርሱን ጨምሮ ነጻ ፈቃድ ያሊቸውን ፍጥረታት መጻኢ ምርጫዎችን
ሁለ እንዯሚያካትት እናምናሇን፡፡
ነጻ ምርጫ ያሊቸው ፍጥረታት ምርጫቸው ምድ ከማድረጋቸው በፊት እርግጠኛ ከመሆን በፊት ቀዯም ብል ያለትን
ነገሮች ወይም ከዕውቀት በፊት ቀዯም ብል ነገሮችን ያካትታሌ በሚሇው አናምንም
1) 1 ሳሙ 10÷2-9፤ 23÷10-13÷ኢዮ 37÷16፤ መዝ 139÷1-4፤147÷4-5፤ኢሳ 44÷7-8፤ 44÷25-28፤ ኤር 38÷17-20፤
ማቴ11÷21-23 ፤ሐዋ 2÷23
2) እናምናሇን ብሇን ከገሇጽነው መረጃ ጋር ተመሳሳይ ነው
የእግዚአብሔር ሁለን ዏዋቂነት እና አይሇወጤነት እንዱሁም ሰብአዊ አርነትና ክብር የ”እናምናሇንና” የ”አናምንም” አንቀጾች (ርእስ - 5)
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VI. ግብረገብ ያሊቸው ፍጥረታት ያሊቸው ነጻነት ውጫዊ ኃይሌ በእነርሱ ሊይ በተጽእኖ የሰጣቸው ሳይሆን የራሳቸው ምርጫ
እንዯሆነ እናምናሇን።
 ግብረገብ ያሊቸው ፍጥረታት ነፃነታቸው ከማንኛውም የራሳቸው ግብረገባዊ ባሕሪያት ወይም የአእምሮ ግንዛቤ
ተጽእኖ ፍጹም ነጻ በሆነ ፈቃድ ሊይ የተመሠረተ ነው በሚሇው አናምንም፡፡
1) ኤር 19÷5፤ ሆሴ 5÷3፤ 6÷4፤8÷11-13፤ ማቴ 23÷13 ኤፌ 4÷17-19፤ ራእ 20÷13 ኢሳ 30÷18 ያነጻጽሩ
2) ፍ 6÷5፤8÷21፤ሐዋ 26÷18፤ ኤፌ 2÷1-3፤ 4÷17-19፤ 2ጢሞ 2÷26
VII.

ነፃ ፈቃድ ያሊቸው ፍጥረታት፣ ግብረገባዊ ባሕሪዎቻቸው የምርጫቸውን ግብረገባዊ ይት እንዯሚያሳይና ግብረገባዊ
ምርጫዎች ግብረገባዊ ባሕሪያትን እንዯሚገሌጡ እናምናሇን።
ግብረገብ ያሊቸው ፍጥረታት ከግብረገባዊ ባሕሪያቸው ተጽእኖ ነጻ ነው ወይም ግብረገባዊ ባሕሪያቸውን ያሳያሌ በሚሇው
አናምንም።
1) መዝ 14÷1-3፤ ኤር 13÷23፣ ማቴ 15÷19፤ ሮሜ 1÷28-23
2) መዝ 58÷3፤ ኤር 13÷23

VIII. የእግዚአብሔር ግብረገባዊ ባሕርይ ምርጫ ሁሌጊዜ ቅደስ፣ ጻድቅና መሌካም መሆኑን በሚያረጋግጥ መሌኩ፣ ኢውሱን፣ ሊሇማዊና፣ የማይሇወጥ፣ ቅደስ ጽድቅና መሌካም እንዯሆነ እናምናሇን
 የእግዚአብሔር ግብረገባዊ ባሕርይ በሂዯታዊ ምርጫዎቹ የሚወሰን ነው ብሇን አናምንም
1) ፍ 18÷25፤ ዲ 32÷4፤ መዝ 19÷8፤ 100÷5፡ 106÷1፤119÷68፤145÷9፣ ኢሳ 45÷19፤ ሚሌ 3÷6፤ ማቴ 7÷11 ሐዋ
14÷14፡17፤ ሮሜ 8÷28፤ 32÷2ቆሮ 7÷1፤ ዕብ 12÷10፤ ያዕ 1÷17፤ 1ጴጥ 1÷16
2) ዲ 32÷4፤ ሚሌ 3÷6
IX.

እግዚአብሔር ሰውን በአምሳለ እንዯፈጠረው፣ በተፈጠረበትም ወቅት የሚሸጋግሩ ባሕሪያትን ማሇትም ዕውቀትንና
ጽድቅን እንዲካፈሇው እናምናሇን
(የአናምንም አንቀጽ ረቂቅ አሌቀረበም)
1) ፍ 1፡27፤9፡6፤ቆሊ 1፡15
2) ፍ 1፡28-30፤ 2፡16፤ 24፡2ቆሮ 3፡18 ፤ ቆሊ 3፡10
3) መክ 7÷29፤ ሆሴ 6÷7፤ ሮሜ 8÷29፤ 1ዮሐ 3÷2

X.

የአዲም ር በሙለ ከእግዚአብሔር ፍርድ በፊት በዯሇኛ ሆነው እንዱወሇደ እና በባሕሪያቸው ሊሇ ኃጢአትም
በፈቃዲቸው ባሪያ እንዱሆኑ፣ ከዚህም የተነሣ ፈቅዯው ኃጢአት እንዱሰሩ ያዯረጋቸው የአዲም ኃጢአት በሰው ር ሁለ
ሊይ ግብረገባዊ በዯሇኝነትንና ብክሇትን እንዯመጣ እናምናሇን
 የአዲም ኃጢአት በምክንያት ወይም በመፈተን ኃጢአትን በማድረግ የአካባቢን መሌክ ይይዝ ንድ በሰው ር ሊይ
ኃጢአትንና በዯሌን የመሥራት ዝንባላን ብቻ በማስተሊሇፍ ሊይ የተወሰነ እንዯሆነ አናምንም
1) መዝ 51÷5፤ 58÷3፤ ኤር 17÷9፤ ሮሜ 5÷12-21፤ 7÷18፤ ኤፌ 2÷3፤ 4÷8፤ ቲቶ 1÷15
2) ፍ 6÷5፤8÷21፤ሐዋ 26÷18፤ ኤፌ 2÷1-3÷2፤ 2ጢሞ 2÷26
3) መዝ 51÷5፤ 58÷3፤ ኤር 17÷9፤ ሮሜ 5÷12-21፣ 7÷18፤ ኤፌ 2÷3፤ 4÷18፤ ቲቶ 1÷15

XI.

ሌክ ማንኛውም ሰው የእግዚአብሔርን አምሳሌነት፣ ባሕሊዊ መመሪያ ሰው የመሆን ክቡርነትና መብት ከአዲም
እንዯሚወረሰ እንዱሁም እያንዲንደ ሰው ከአዲም በዯሇኝነትንና የውርስ ኃጢአትን እንዯሚወርስ እናምናሇን
(የአናምንም አንቀጽ ረቂቅ አሌቀረበም)
1) መዝ 51÷5፤ 58÷3፤ ኤር 17÷9፤ ሮሜ 5÷12-21፤ 7÷18፤ ኤፌ 2÷3፤ 4÷18፤ ቲቶ 1÷15
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XII.

የሚከተለትን ታሪካዊና ርቱዕ አስተምህሮዎችን በመካድ አንዲንድ ክርስቲያን ነን የሚለ አማኞች በመኑ ባለት
እንቅስቃሴዎች ሊይ በመመሥረት ነጻ ምርጫን እንዯ ተቃራኒ ምርጫ ኃይሌ አድርገው በማየት የሚሰጡት ትርጉም
የተሳሳተ እንዯሆነ እናምናሇን
1) በእግዚአብሔር አይወሰኔነት፣ ሊሇማዊነት፣ አይሇወጤነት፣ ዕውቀትና ግብረገባዊ ፍጹምነት እናምናሇን።
2) ሰው ከውርስ ኃጢአት የተነሣ በዯሇኝነትንና ኃጢአተኛነትን እንዯሚወርስ እናምናሇን።
3) የምትክ መሥዋዕት ማሇትም ተገቢውን ምሊሽ የሰጠ ሥርየትና ቤዛነት በክርስቶስ ሞት እንዯተከናወነ እናምናሇን።
4) መጽዯቅ ኃጢአተኛ ሇሆነው ሰው በእምነት አማካይነት በክርስቶስ ሕግ ፈጻሚነት ጽድቅ ሆኖ ሲቆጠርሇት እንዯሆነ
እናምናሇን።
5) ድነት የሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር ሥራ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡
ከሊይ እንዯተጠቀሰው ነጻ ምርጫን እንዯተቃራኒ ምርጫ ኃይሌ አድርገው ትርጉም በመስጠታቸው ማንኛውንም ወይም
ሁለንም የንድፈ ሐሳብ አመክንዮአዊ አንድምታ የተገነቡ ናቸው ብሇን አናምንም።
በነጻ ምርጫ አኳያ የዚህ የተሳሳተ ትርጉም አቀንቃኞች በንድፈ ሐሳቡ በመርካታቸው ምክንያት ወይም በንድፈ ሐሳቡ
ውስጥ ያሇውን አዯጋ አሳንሰው በመሆኑ ይህ ዓይነቱ የነጻ ምርጫ ትርጓሜ ከፍ ብል በእናምናሇን አንቀጽ XII
እንዯተጠቀሰው ከርቱእ የክርስትና አስተምህሮ ጋር ይስማማሌ ብሇን አናምንም።
ሇዚህ አንቀጽ ማገናዝቢያ ጥቅስ አሌተመሊከተም

XIII. ስሇ እግዚአብሔር፣ ስሇ ሰው፣ ስሇ ኃጢአት ስሇ ቤዛነት እና ስሇ ድነት ያሇው አመሇካከት የተቃራኒ ምርጫ ኃይሌ
በሆነው የነጻ ምርጫ ንድፈ ሐሳብ ተንጸባርቋሌ የሚሇው ዕይታ ክርስትናን የመካድ ያህሌ መጽሐፍ ቅደሳዊ እንዲሌሆነ
እናምናሇን፡፡
 የዚህ ንድፈ ሐሳብ አምሊክ የመጽሐፍ ቅደሱ እግዚአብሔር እንዯሆነ አናምንም ነገር ግን በወዯቀውና ባመጸው ሰው
አምሳሌ የተቀረጸ ጣዖት ነው በዚህ ንድፈ ሐሳብ ውስጥ የተገሇጸው ሰብእነት በእግዚአብሔር ቃሌ ውስጥ የተገሇፀው
ሰብእነት እንዯሆነና በዚህ ንድፈ ሐሳብ ውስጥ የተገሇጸው ቤዛነት በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ የተገሇጸው ቤዛነት
እንዯሆነ፣ እንዱሁም በዚህ ንድፈ ሐሳብ ውስጥ ያሇው ወንጌሌ እውነት እንዯሆነ አናምንም፡፡

የእግዚአብሔር ሁለን ዏዋቂነት እና አይሇወጤነት እንዱሁም ሰብአዊ አርነትና ክብር የ”እናምናሇንና” የ”አናምንም” አንቀጾች (ርእስ - 5)
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