(ርእስ ቁ.1)
የቅጂ መብት 1978 አይሲቢአይ፣ መብቱ በሕግ የተጠበቀ ነው፡፡ የአይሲቢአይ መዝገብ ማከማቻ ከሆነው
የዲሊስ ቲዎልጂካሌ ሴሚናሪ መዝገብ ቤት በፈቃድ የታተመ
መቅድም
የቅደሳት መጻሕፍት ሥሌጣን አሁንንና በማንኛውም ዘመን ሇቤተ ክርስቲያን ቁሌፍ ጉዲይ ነው፡፡ ክርስቶስ ኢየሱስን እንዯ
አዲኝና ጌታ አምነው የተቀበለ ሁለ የዯቀ መዝሙርነታቸውን እውነታ ሇተጻፈው የእግዚአብሔር ቃሌ በትህትናና
በታማኝነት በመታዘዝ ሉያሳዩ ተጠርተዋሌ፡፡ በእምነትና በባሕሪ ከቅደሳት መጻሕፍት ውጪ መሆን ሇጌታችን አሇመገዛት
ነው፡፡ የመጽሐፍ ቅደስን ሙለ እውነተኛነትንና ታማኝነትን መገንዘብ መጽሐፍ ቅደስ ስሇ ሥሌጣናዊነቱ በበቂ ሁኔታ
የሚናገረውን ሇማወቅ ወሳኝ ነው፡፡
የሚቀጥሇው መግሇጫ ይህንኑ የቅደሳት መጻሕፍት ስሕተት የሇሽነት በሚመሇከት ያሇንን ግንዛቤ ግሌጽ በማድረግና
በማናምናቸውም ጉዲዮች ማሳሰቢያ በማቅረብ በአዱስ መሌኩ ያረጋግጥሌናሌ፡፡ ይህንን መካድ ማሇት የመንፈስ ቅደስንና
የኢየሱስን ምስክርነት አሇመቀበሌ እንዱሁም የእውነተኛ ክርስትና ምሌክት የሆነው ራሱ የእግዚአብሔር ቃሌ ሇሚያዘው
አሇመገዛት እንዯ ሆነ አምነናሌ፡፡ በክርስቲያን ወገኖቻችን መካከሌ የመጽሐፍ ቅደስ ስሕተት የሇሽነትን በሚመሇከት
ከመስመር የሇቀቁ አካሔዶች ባለበት ወቅትና ብልም ይህ አስተምህሮ በዓሇም ዙሪያ ካሇው የተሣሣተ ግንዛቤ አንጻር ይህንን
የእምነት መግሇጫ ማቅረባችን ወቅታዊ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡ ይህ መግሇጫ ሦስት ክፍልች አለት፡- አጭር መግሇጫ፣
የምናምናቸውና የማናምናቸው አንቀጾች እንዱሁም በዚህ ሰነድ ያሌተካተተ የሰነደ አባሪ ማብራሪያ ናቸው፡፡ ይህ መግሇጫ
የተዘጋጀው በቺካጎ በተካሔዯው የሦስት ቀን የመማከርት ጉባኤ ወቅት ነው፡፡ አንቀጾቹንና አጭር መግሇጫውን ያጸዯቁት
ስሇ ቅደሳት መጻሕፍት ስሕተት የሇሽነት ያሊቸውን እምነት በማጽናት እርስ በርሳቸውም ሆነ ላልቹንም ክርስቲኖች በዚህ
አስተምህሮ እንዱያድጉና እዱያዯንቁትም ያበረታታለ፡፡ ጠሇቅ ባሊሇና በአጭር ጊዜ ኮንፈረንስ የሚዘጋጅ እንዱህ ያሇ ሰነድ
ያሇውን ውሱንነት እንገነዘባሇን፣ ስሇዚህ ይህ መግሇጫ የቀኖናት ያህሌ ክብዯት ይሰጠው አንሌም፡፡ ይሁን እንጂ እርስ በርስ
በነበረን ውይይት ግንዛቤአችን ጥሌቀት እንዱኖረው በማድረጉ ዯስ እያሇን ይህ መግሇጫ ሇቤተ ክርስቲያን የእምነት፣
የሕይወትና የተሌእኮ ተሐድሶ ሇእግዚአብሔርም ክብር እንዱሆን አጽድቀነዋሌ፡፡
እኛ ካቀረብነው ከዚህ መግሇጫ የሚነሳ ማንኛውም ውይይት በእግዚአብሔር ጸጋ ሉያጠናክረው እንዱችሌ በማሰብ
በትሕትናና በፍቅር እንጂ በፉክክር መንፈስ ይህንን መግሇጫ አሊቀረብንም፡፡ ስሇ ቅደሳት መጻሕፍት ስሕተት የሇሽነት
የምናምነውን የማያምኑ በላሊው እምነቶቻቸውና ባሕሪዎቻቸው ይህንን ባሇማመን የሚከሰቱ ውጤቶች ያሌታየባቸው
እንዯሚሆኑም እናውቃሇን፡፡ እኛም ይህንን አስተምህሮ የተቀበሌንንና የምናምን በሐሳብና በድርጊታችን ብዙ ጊዜ ስንክዯው
እዯምንገኝና ባሕሌና ሌምዶቻችንንም ሇዚህ የመሇኮት ቃሌ እንዱገዙ አሇማድረጋችንንም እናውቃሇን፡፡
በሥሌጣኑ ሥር አድረን የምንናገርሇትን መጽሐፍ ቅደስ በራሱ በመጽሐፍ ቅደስ ብርሃን ሇመረዲት ይህንንም መግሇጫ
ሇማጠናከር የሚጠቅሙ ሐሳቦችን ሇመቀበሌ እንጋብዛሇን፡፡ እኛ ይህንን ምሥክርነት ስንሰጥ ስሕተት የሇሽ ነን አንሌም፣
ስሇዚህ ሇእግዚአብሔር ቃሌ የምንሰጠውን ይህንን ምሥክርነታችንን ሇማጠናከር የሚረዲንና ማንኛውንም ገንቢ ሐሳብ
በምስጋና እንቀበሊሇን፡፡
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ገጽ 1 ከ 4

አጭር መግሇጫ
1.

ራሱ እውነት የሆነውና እውነት ብቻ የሚናገረው እግዚአብሔር ሇጠፋው የሰው ሌጅ ራሱን በክርስቶስ ኢየሱስ
እንዯ ፈጣሪነቱ፣ ጌትነቱ፣ አዲኝና ፈራጅነቱ ሇመግሇጥ የቅደሳት መጻሕፍትን አብርሖት ሰጥቷሌ፡፡

2. የእግዚአብሔር የራሱ ቃሌ የሆነ፣ በመንፈስ ቅደስም ተቆጣጣሪነት በሰዎች የተዘጋጀው መጽሐፍ ቅደስ
በሚያስተምረው ትምህርት ሁለ እንከን የሇሽ የመሇኮት ሥሌጣን ያሇው ስሇ ሆነ በሚናገረው ነገር ሁለ
የእግዚአብሔር መመሪያ እንዯ ሆነ ሉታመን፣ እንዯ እግዚአብሔር ትእዛዝነቱም የሚጠብቅብንን ሁለ ሌንታዘዘው፣
የሚሰጠውንም የተስፋ ቃሌ እንዯ መያዣ ሌንቀበሇው ይገባሌ፡፡
3. የመጽሐፍ ቅደስ ዯራሲ የሆነው መሇኮት መንፈስ ቅደስ በውስጣችን እየመሰከረሌን ቃለን እንድንቀበሇውና
ትርጉሙን እንድንረዲ አእምሮአችንን ይከፍትሌናሌ፡፡
4. መጽሐፍ ቅደስ ሙለ በሙለና ቃሌ በቃሌ ከእግዚአብሔር የተሰጠ እንዯ መሆኑ እግዚአብሔር በፍጥረት ተግባሩ፣
በሚናገረው የዓሇም ታሪክ ምስክርነቱ፣ ጽሑፉ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ሥር መጀመሩንም በሚመሇከት ያሇው
ትምህርት ሰዎች በእግዚአብሔር ጸጋ እንዯሚድኑ ከሚናገረው እውነተኛ ምስክርነት እኩሌ ስህተትና እንከን
የላሇው ነው፡፡
5. ይህ የቅደሳት መጻሕፍት ፍጹም ስህተት የሇሽነት በማንኛውም ዓይነት መሌኩ ቢገዯብና ችሊ ቢባሌ ወይም
መጽሐፍ ቅደስ ስሇ ራሱ ከሚናገረው እውነት በተቃራኒው ካሇ አንጻራዊ እውነት አኳያ ከታየ ሌናመሌጠው
በማንችሌ መሌኩ ኃይለ ይዲከማሌ፣ ይህንንም የሚቀበለ ግሇሰቦችና ቤተ ክርስቲያንም ከፍተኛ ኪሣራ
ይገጥማቸዋሌ፡፡

የምናምናቸውና የማናምናቸው አንቀጾች
አንቀጽ አንድ
መጽሐፍ ቅደስ እንዯ ሥሌጣናዊ የእግዚአብሔር ቃሌ ተቀባይነት ሉያገኝ እንዯሚገባ እናምናሇን
ቅደሳት መጻሕፍት ሥሌጣናቸውን ያገኙት ከቤተ ክርስቲያን፣ ከትውፊትና ከላልች ሰብአዊ ምንጮች እንዯ ሆነ
አናምንም

አንቀጽ ሁሇት
መጽሐፍ ቅደስ ኅሉናን የሚዲኝ የመጨረሻው የጽሑፍ ሥሌጣን እንዯሆነና የቤተ ክርስቲያንም ሥሌጣን
ሇመጽሐፍ ቅደስ ተገዢ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡
የቤተ ክርስቲያን ቀኖናት፣ ጉባኤዎች እና የአቋም መግሇጫዎች ከመጽሐፍ ቅደስ እኩሌ ወይም የሚበሌጥ ሥሌጣን
እንዲሊቸው አናምንም

አንቀጽ ሦስት
የተጻፈው ቃለ ሙለ በሙለ ከእግዚአብሔር የተሰጠ መገሇጥ እንዯ ሆነ እናምናሇን፡፡
መጽሐፍ ቅደስ ስሇ እግዚአብሔር መገሇጥ ምስክር ወይም ስናነበው ብቻ መገሇጥ የሚሆን ወይም ዯግሞ
ተቀባይነቱ በሰዎች ምሊሽ የሚወሰን እንዯሆነ አናምንም፡፡

አንቀጽ አራት
እግዚአብሔር በአምሳለ የፈጠረውን የሰው ሌጆችን ቋንቋቸውን ሇአሰተርእዮ/ሇመገሇጥ እንዯተጠቀመበት
እናምናሇን፡፡
በፍጥረታዊነቱ ካሇበት ውሱንነት የተነሳ የሰብአውያን ቋንቋ ሇመሇኮታዊ መገሇጥ ብቁ እንዲሌሆነ አናምንም፡፡
ከዚህም በተጨማሪ በኃጢአት የተነሣ የተበሊሸው የሰብአውያን ቋንቋና ባሕሌ የእግዚአብሔርን የመገሇጥ ሥራ
አበሊሽቷሌ ብሇን አናምንም፡፡
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አንቀጽ አምስት
በቅደሳት መጻሕፍት ያሇው የእግዚአብሔር መገሇጥ እያዯገና እየገሰገሰ የሔዯ መሆኑን እናምናሇን፡፡
ቀድሞ የተሰጠውን መገሇጥ ተፈጻሚ የሚዯርጉ ተከታይ የሆኑ መገሇጦች ነባሩን የሚያስተካክለ ወይም የሚቃረኑ
እንዯሆነ አናምንም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ከአዱስ ኪዲን ጽሑፎች መጠናቀቅ በኋሊ ሥሌጣናዊ ተቀባይነት ያሇው
መገሇጥ ተሰጥቷሌ ብሇን አናምንም፡፡

አንቀጽ ስድስት
ቅደሳት መጻሕፍት ሙለ በሙለና እያንዲንደ ክፍሌ፣ በበኩረ ጽሑፉም ያለ እያንዲንደ ቃሊትም በመሇኮት
እስትንፋስ የተሰጡ ናቸው ብሇን እናምናሇን፡፡
የቅደሳት መጻሕፍት እስትንፋሰ መሇኮትነት አጠቃሊዩን እንጂ በከፊሌ ወይም ዯግሞ ከፊለን እንጂ አጠቃሊዩን
አይዯሇም በማሇት አናምንም

አንቀጽ ሰባት
እስትንፋሰ መሇኮት በሰብአውያን ጸሐፊዎች በኩሌ ቃለን የሰጠበት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅደስ ሥራ እንዯ ሆነ
እናምሇን፡፡ የቅደሳት መጻሕፍት ጅማሬ መሇኮታዊ ነው፡፡ ቀሪው የእስትንፋሰ መሇኮት አፈጻጸም በአብዛኛው ሇእኛ
ምስጢር ነው፡፡
አስትፋሰ መሇኮት የሰብአውያን ብሩህ መገሇጥ ወይም ከፍ ያሇ የኅሉና ዯረጃ ውጤት እንዯ ሆነ አናምንም፡፡

አንቀጽ ስምንት
እግዚአብሔር በመሇኮት ሥራው መርጦ ያዘጋጃቸውን የጸሐፊዎቹን ባሕሪያትና የጽሑፋቸውን ዘይቤ
እንዯተጠቀመበት እናምናሇን፡፡
እግዚአብሔር እርሱ የመረጣቸውን ቃሊት ይጠቀሙ ዘንድ የጸሐፊዎቹን ማንነት አሌፎ ሔዷሌ ብሇን አናምንም፡፡

አንቀጽ ዘጠኝ
እስትንፋሰ መሇኮት ሁለን አዋቂነትን ባይሰጥም የመጽሐፍ ቅደስ ጸሐፊዎች የተናገሩትንና የጻፉትን በሚመሇከት
እውነተኛነትንና ተአማኒነትን እንዯሰጣቸው እናምናሇን፡፡
የጸሐፊዎቹ ውሱንነትና ኃጢአተኛ ተፈጥሮ የግድ ወይም በማንኛውም መሌኩ የእግዚአብሔርን ቃሌ እንዲጣመመ
ወይም እንዲሳሳተ አናምንም፡፡

አንቀጽ አስር
በቀጥተኛ ንግግር እስትንፋሰ መሇኮት የቅደሳት መጻሕፍት በኩረ ጽሑፎችን የሚመሇከት ሲሆን በእግዚአብሔር
መጋቢነት የተነሣ በበቂ ትክክሇኛነት ካለን ቅጆዎች መረዲት እንዯምንችሌ እናምናሇን፡፡ ከዚህም በተጨማሪ
የቅደሳት መጻሕፍት ቅጂዎችና ትርጉሞች የእግዚአብሔር ቃሌ መሆናቸውንና በኩረ ጽሑፉንም የሚወክለ
መሆናቸውን እናምናሇን፡፡
በኩረ ጽሑፍ ባሇመኖሩ በክርስትና እምነት አብይ የሆኑ ጉዲዮችን ጎድቷሌ ብሇን አናምንም፡፡ በተጨማሪም በኩረ
ጽሑፍ ባሇመኖሩ የቅደሳት መጻሕፍት ስህተት የሇሽነት አስተምህሮን ከንቱ ያዯርገዋሌ ብሇን አናምንም፡፡

አንቀጽ አስራ አንድ
መጽሐፍ ቅደስ በእስትንፋሰ መሇኮት አማካኝነት የተሰጠ በመሆኑ እኛን የማያሳስት በሚያቀርባቸው ርእሰ
ጉዲዮችም ሁለ እውነተኛና ተአማኒ እንዯሆነ እናምሇን፡፡
መጽሐፍ ቅደስ በሚናገረው ነገር በአንድ ጊዜ ፍጹም የሆነና ስሕተት ያሇው ሉሆን ይችሊሌ ብሇን አናምንም፡፡
ፍጹምነትና ስሕተት የሇሽነት ተሇያይተው ሉታወቁ ይችሊለ ነገር ግን አይነጣጠለም፡፡

አንቀጽ አስራ ሁሇት
መጽሐፍ ቅደስ ሙለ በሙለ ስሕተት የላሇው፣ ከሐሰትም የጸዲ፣ ማሳትና ማሳሳት የላሇበት እንዯሆነ
እናምናሇን፡፡
የመጽሐፍ ቅደስ ስሕተት የሇሽነትና ፍጹምነት ታሪክንና ሳይንስን ሳይመሇከት ከመንፈሳዊ፣ ሃይማኖታዊና የድነት
ታሪኮች ጋር ብቻ የተገናኘ ነው ብሇን አናምንም፡፡ ስሇ መሬት ታሪክ ሳይንሳዊ መሊምት መጽሐፍ ቅደስ ስሇ
ፍጥረትና ስሇ ጥፋት ውሃ ሇተናገረው ሌዋጭ ትምህርት ይሆናሌ ብሇን አናምንም፡፡
yQÇúT mÚÞFT SÞtT yl>nT ycEµ¯ mGlÅ (ርእስ ቁ.1)

ገጽ 3 ከ 4

አንቀጽ አስራ ሦስት
የቅደሳት መጻሕፍት ስሕተት የሇሽነት ከመጽሐፍ ቅደስ ሙለ በሙለ እውነተኛነት ጋር በተያያዥ ጥቅም ሊይ
የሚውሌ ነገረ መሇኮታዊ ስያሜ ቃሌ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡ ቅደሳት መጻሕፍትን ከአጠቃቀማቸውና ከዓሊማቸው
ውጪ በዘመናዊ የእቅጭ መሇኪያ፣ በሚታዩ ግነታዊ ሐሳቦች፣ በሰዋሰው አሇመስተካከሌ፣ ወይም በቃሊት ግድፈት
ወይም ተፈጥሮን በማስተዋሌ በሚዯረጉ መግሇጫዎች፣ በቁጥር መሸራረፍ፣ በተካተቱ ርእሶች ቅዯም ተከተሌ
በመሇካት ስሇ ስሕተት የሇሽነታቸው የሚቀርበውን ተቃውሞ አንቀበሌም፣ አናምንም፡፡

አንቀጽ አስራ አራት
መጽሐፍ ቅደስ ውስጣዊ አንድነትና ዘሊቂነት እንዲሇው እናምናሇን፡፡
አለ የሚባለና እስከ አሁንም መፍትሒ ያሊገኙ ስሕተት ተብዪዎች መጽሐፍ ቅደስ ስሇ ራሱ የሚናገረውን እውነት
ከንቱ ያዯርጋለ ብሇን አናምንም፡፡

አንቀጽ አስራ አምስት
የቅደሳት መጻሕፍት ስሕተት የሇሽነት የተመሠረተው መጽሐፍ ቅደስ ስሇ እስትንፋሰ መሇኮት በሚያስተምረው
ሊይ እንዯ ሆነ እናምናሇን፡፡
ኢየሱስ በሥጋው ወራት በነበረው ውሱንነት ተመካኝቶ ስሇ ቅደሳት መጻሕፍት ያስተማረውን አንቀበሌም
የሚሇውን ሐሳብ አናምንም፡፡

አንቀጽ አስራ ስድስት
የቅደሳት መጻሕፍት ስሕተት የሇሽነት አስተምህሮ የቤተ ክርስቲያን እምነት ሆኖ በታሪኳ የኖረ እንዯ ሆነ
እናምናሇን፡፡
የቅደሳት መጻሕፍት ስሕተት የሇሽነት አስተምህሮ በፕሮቴስታንታዊ ምሁራን የተፈበረከ ከፍ ሊለ ትችቶች የአቋም
ምሊሽ ሇመስጠት የተዘጋጀ እንዯ ሆነ አናምንም፡፡

አንቀጽ አስራ ሰባት
መንፈስ ቅደስ ስሇ ቅደሳት መጻሕፍት እየመሰከረ ሇአማኞች የእግዚአብሔርን ቃሌ እውነተኛነት
ያረጋግጥሊቸዋሌ ብሇን እናምናሇን፡፡
ይህ የመንፈስ ቅደስ ምስክርነት ያሇ ቅደሳት መጻሕፍት የሚሆን ወይም ከቅደሳት መጻሕፍት ጋር የሚቃረን
እንዯሚሆን አናምንም፡፡

አንቀጽ አስራ ስምንት
የቅደሳት መጻሕፍት ንባባት ሰዋሰዋዊና-ታሪካዊ አፈታት ሉዯረግባቸው እንዯሚገባና ሥነ ጽሑፋዊ ቅርጻቸውን
ከግምት ውስጥ በመክተትና መጽሐፍ ቅደስም ራሱን በራሱ በማመሳከር መተርጎም እንዲሇበት እናምናሇን፡፡
ንባባቱ ከየት መጡ በማሇት ተቀባይነታቸውን አንጻራዊ የሚያዯርግና ከታሪካቸው ዏውድ እንዱወጡ ወይም
ትምህርታቸውና ጸሐፊዎቻቸው ተቀባይነት እንዱያጡ የሚያዯርጉ አቀራረቦችን አናምንም፡፡

አንቀጽ አስራ ዘጠኝ
የቅደሳት መጻሕፍትን ሙለ ሥሌጣናዊነት፣ ፍጹምነትና ስሕተት የሇሽነትን ማመን መሊው የክርስትና እምነትን
በሚገባ ሇመረዲት እጅግ ወሳኝ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡ በተጨማሪም ይህ እምነት ክርስቶስን ወዯ መምሰሌ
ያሳድጋሌ ብሇን እናምናሇን፡፡
ይህንን እምነት ሇዯኅንነት ያስፈሌጋሌ ብሇን አናምንም፣ ይሁን እንጂ የቅደሳት መጻሕፍት ስሕተት የሇሽነትን
አንቀበሌም ማሇት ሇቤተ ክርስቲያንም ሆነ ሇግሇሰቦች አስከፊ ውጤት አያስከትሌም ብሇን አናምንም፡፡
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