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የማስተማሪያ ማስታወሻዎች ግሬስላይፍ ሚኒስትሮች በ 1995 እ.አ.አ. በመስመር
ላይ መጣጥፎችን ማተም ከመጀመራቸው በፊት ያስተማርናቸው የመጽሐፍ
ቅዱስ ጥናቶች ናቸው፡፡አንዳንዶቹ እንደ ስብከት ፣ ሌሎቹ ደግሞ እንደ ቡድን
ጥናት ቀርበዋል ፡፡
ተስፋችን እነዚህ የቆዩ ጥናቶች በህይወትዎ እና በአገልግሎትዎ ለእርስዎ በረከት
ይሆናሉ ፡፡ እባክዎን እግዚአብሔር በሚመራዎት በማንኛውም መንገድ
ይጠቀሙባቸው ፡፡
እነዚህ የማስተማሪያ ማስታወሻዎች በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ስለ ኢየሱስ
ክርስቶስ አምላክነትና ዘላለማዊነት ጥናት አካል ናቸው ፡፡
[እነዚህ ማስታወሻዎች ከ 40 ዓመታት በፊት ከተሰጠ ጥናት የተገኙ ናቸው ፡፡
ማስታወሻዎቹ በዝርዝር መልክ ናቸው።]
በእግዚአብሔር ልጅ ላይ አምላክነቱ እና ዘላለማዊነቱ
I. ስለ ክርስቶስ አምላክነትና ዘላለማዊነት ስህተቶች
ሀ ያለፉ ስህተቶች
በስህተት ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍት
• ቆላስይስ • ዕብራውያን
• 1 ዮሐ
• 2 ዮሐ
• ይሁዳ
በስህተት ላይ ሐዋርያዊ አባት
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የአንጾኪያ አይግናቲየስ የሐዋርያው ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ነበር ፡፡ በሁለተኛው
ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የአንጾኪያ ጳጳስ ሆነ ፡፡ አይሁዶች እና በእሱ ዘመን
የነበሩት የክርስቶስን አምላክነት እና ዘላለማዊነት እየተቀበሉ ወይም እያሻሻሉት
ነበር ፡፡ ኢግናቲየስ ለትሪሊየኖች በጻፈው ደብዳቤ ላይ “ኢየሱስ ክርስቶስን
የማይዘነጋ ፣ ከዳዊት የዘር ሐረግ ማርያም ፣ በእውነት የተወለደው ፣ የበላውና
የጠጣው ወሬ” በማለት በጥብቅ አስጠንቅቋል ፡፡ ለምርምርያውያን በጻፈው
ደብዳቤ ኢየሱስን “ክርስቶስ አምላክ” ብሎ በመጥራት “በእውነት ራሱን
እንዳሳደገ በእውነትም ተሠቃይቷል ... ስሜቱ የይስሙላ ነበር የሚሉ የማያምኑ
ሰዎች እራሳቸው የይስሙላ ናቸው” ብሏል ፡፡
በስህተት ላይ የጥንት እምነት ተከላካይ
የደቡብ ጓል አይሬናየስ በሐዋርያው ዮሐንስ ደቀ መዝሙር የነበረ የፖሊካርፕ ደቀ
መዝሙር ነበር ፡፡ በ 178 ዓ.ም. የሊዮንስ ጳጳስ ሆኑ ፡፡ በዓለም መላእክት የተፈጠረ
መሆኑን ያስተማረውን በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ
የግኖስቲክዝምነትን ተቀበለ ክርስቶስም ሥጋ የለበሰ አምላክ አይደለም ፡፡
ኢሬኔዎስ በሐሰት በተጠራው የእውቀት ማስተባበያ እና መሻር በሰፊው ሥራው
ውስጥ የዮሐንስን ወንጌል የመጀመሪያ ምዕራፍ ስለ ክርስቶስ አምላክነት እና
ዘላለማዊነት በመጥቀስ ጠቅሷል ፡፡
በስህተቱ ላይ የስራ ፈጠራ ሥነ-መለኮት ባለሙያ
ሁለተኛውና ሦስተኛው ክፍለዘመን እየጎለበተ ሲመጣ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ
አምላክነትና በዘላለማዊነት ጉዳይ ታገለች ፡፡ የአይሁድ ክርስቲያኖች ክርስቶስን
ከአብ በታች እና ምናልባትም ፣ ምናልባትም ከተፈጥሮ ወይም ከዋናነት ይልቅ
እንደ ጉዲፈቻ የእግዚአብሔር ልጅ አድርገው ያስቡ ነበር ፡፡ ብዙ አሕዛብ
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ክርስቲያኖች ክርስቶስን እንደ አንድ የእግዚአብሔር ኢኮኖሚያዊ እና ጊዜያዊ ሞድ
አድርገው ይመለከቱት ነበር ወይም ደግሞ የዘላለማዊው ግን ግላዊ ያልሆነው
ቃል አካል ሆኖ የተገኘበት እንደዚሁም በዚህ ማኅበር የእግዚአብሔር ልጅ እንደ
ሆነ ዕውቅና ሊሰጥበት የሚችል ሰው እንደሆነ አድርገው ይመለከቱታል ፡፡
የዶኪቲክ ሐኪሞች በክርስቶስ ሙሉ አምላክነት ላይ አጥብቀው ይከራከሩ ነበር ፣
ነገር ግን ሥጋ ለእግዚአብሄር የማይገባ ወይም የማይችል ተሽከርካሪ መስሎ
ስለታየ የሰው ልጅን እንደ አንድ ቀላል ቅናሽ አደረጉ ፡፡
ተገዢነት አራማጆች በበኩላቸው ሰብአዊነትን ከተቀበሉ ግን ከእውነተኛ አምላክ
አጡ ፡፡
በእስክንድርያ ቤተክርስትያን ውስጥ አንድ ወጣት የሃይማኖት ምሁር (አትናቴዎስ)
የቃሉን ትስጉት በሚል ርዕስ በተዛመደ የሥጋ እና የኃጢያት ክፍያ ጭብጥ ላይ
በትንሽ ሥራው ጉዳዩን አንስተዋል ፡፡ ከአንድ ዓመት ገደማ በኋላ በ 318 ዓ.ም.
የእስክንድርያ ጳጳስ በሥላሴ አንድነት በሚል ርዕስ ስለ ሥላሴ አንድ አድራሻ ሰጡ
፡፡ ከቤተክርስቲያኑ ሽማግሌዎች አንዱ አርዮስ ለኤ Christ'sስ ቆhopሱ ንግግር
ምላሽ የሰጠው የክርስቶስን አስፈላጊ አምላክነት በግልጽ የሚክድ እጅግ አስከፊ
የሆነ የበታችነት አስተምህሮ በማስተማር ነበር ፡፡
ከአርዮስ ትምህርት የተወሰኑት ጥቅሶች የሚከተሉት ናቸው ፡፡
• "ወልድ ባልነበረበት ጊዜ ነበር።"
• “እርሱ ከሌለው ነው የእርሱ ማንነት ነበረው።”
• “እሱ ከአብ ጋር እኩል ፣ አይደለም ፣ ወይም አንድ ነው”
ይህ ከ 60 ዓመታት በላይ የዘለቀ በጣም የጦፈ ውዝግብ አስነሳ ፡፡ አሪያኒዝም
ወልድ ከአብ ጋር አንድ አይነት ንጥረ ነገር መሆኑን ካደ እና በዓለም ላይ ቀደም
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ብሎ ባይኖርም ወደ ፍጡር ደረጃ አደረገው ፡፡ የትኛውም የጥንት ክርስትና
የክርስትና ሥነ-መለኮታዊ ኑፋቄ የበለጠ በሰፊው ተቀባይነት ወይም ጠበኛ
አልነበረም ፡፡ እ.አ.አ. በ 320 ወይም በ 321 ዓ.ም የእስክንድርያ ጳጳስ ወደ 100
የሚጠጉ የግብፃውያን እና የሊቢያ ጳጳሳትን ሲኖዶስ ሰበሰቡ ፡፡ አርዮስን እና
ተከታዮቹን አባረዋል ፡፡ መላው ምስራቃዊው ቤተክርስትያን የስነ-መለኮታዊ
የጦር ሜዳ ሆነች በመጨረሻም ንጉሠ ነገሥት ቆስጠንጢኖስ የአርዮስን
ውዝግብ ለመፍታት ብዙ የቤተክርስቲያኒቱን ምክር ቤት ጠራ ፡፡
የኒስያ ምክር ቤት በ 325 AD የተገናኘ ሲሆን 318 ጳጳሳትን ያቀፈ ነበር ፡፡
በጉዳዮቹ ላይ ከተወያዩ በኋላ የኒኪ የሃይማኖት መግለጫ ተብሎ የሚጠራውን
የሃይማኖት መግለጫ አፀደቁ ፡፡
የሚታየውንና የማይታየውን ሁሉ በሆነው ሁሉን ቻይ በሆነው በአንድ አምላክ
እናምናለን እንዲሁም በአንድ ጌታ እና በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ
በሆነው ከአብ በተወለደው [አንድያ ልጅ ማለትም ከአብ ማንነት ጋር ነው። ,
የእግዚአብሔር አምላክ] ፣ የብርሃን ብርሃን ፣ በጣም የ እግዚአብሔር አምላክ ፣
ያልተወለደ ፣ ያልተወለደው ፣ ከአብ ጋር አንድ ዓይነት የሆነ ፣ ሁሉም በእርሱ
[በሰማይም በምድርም] የተፈጠሩ ፣ ለእኛም ለእኛ ሰዎችም መዳናችን ወደ ታች
ወርዶ ሥጋ ለብሶ ሰው ሆኖ ነበርና መከራን ተቀበለ በሦስተኛውም ቀን ተነስቶ
ወደ ሰማይ ዐረገ ከዚያ በሕያዋንና በሙታን ላይ ሊፈርድ ይመጣል እንዲሁም
በመንፈስ ቅዱስ። እነዚያ ‹እርሱ ያልነበረበት ጊዜ ነበር› የሚሉ ናቸው ፡፡
ከመፈጠሩም በፊት አልነበረም ፤ እና ‹እርሱ ከምንም አልተፈጠረም ፣ ወይም እሱ
ከሌላ አካል ነው› ወይም ‹መሠረታዊ› ወይም ‹የእግዚአብሔር ልጅ ተፈጠረ ፣›
ወይም ‹ተለዋዋጭ› ወይም ‹ተለዋጭ› - በቅዱሱ ካቶሊካዊ እምነት የተወገዘ
ነው ፡፡ እና ሐዋርያዊ ቤተክርስቲያን።] "325AD Version
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በ 325 በኒሴ ጉባኤ እና በ 381 AD የቁስጥንጥንያው ጉባኤ መካከል
ቤተክርስቲያን በጉዳዩ ላይ ጠንከር ያለ ውጊያ አካሂዳለች ፡፡ ሌሎች ምክር ቤቶች ፣
ተጨማሪ ደብዳቤዎች እና ብዙ ማወቂያዎች ነበሩ ፡፡ አንድ አድልዎ የሌለበት
የአሕዛብ ታሪክ ጸሐፊ አውራ ጎዳናዎች በሚዞሩ ጳጳሳት ተሞልተው ስለነበረበት
ጊዜ ጽፈዋል ፡፡
በዚያን ጊዜ ያልነበረው የኦርቶዶክስ ፓርቲ መሪ አትናቴዎስ የነገረ-መለኮቱ ጉዳይ
ዋናው ጉዳይ ነበር ፡፡ የእስክንድርያው ጳጳስ ሆኑ ፣ ግን በተፈጠረው ውዝግብ
ለብዙ ዓመታት በስደት ቆይተዋል ፡፡ እርሱ የክርስቶስን ዘላለማዊ መለኮትነት
የክርስቲያን ሥርዓት የማዕዘን ድንጋይ አድርጎ ይመለከተው ነበር ፡፡
[ለዚህ አስደሳች የሆነ እይታ ፣ አትናቴዎስ በስደት ላይ እያለ ንጉሠ ነገሥት
ቆስጠንጢኖስ አሪየስ በአሌክሳንድሪያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወደ ነበረበት ቦታ
እንዲመለስ ጠየቀ ፡፡ ሊታደስ የታሰበው ተሃድሶ በነበረው አንድ ቀን አርዮስ
በድንገት ሞተ ፡፡ በቀጣዩ ዓመት ቆስጠንጢኖስ ሞተ እናም ልጁ አ Emperor
ቆስጠንጢኖስ ዳግማዊ አትናቴዎስን ከስደት አስታወሰ ፡፡]
የቁስጥንጥንያው ጉባኤ ታላቁ ንጉሠ ነገሥት ቴዎዶስዮስ በ 381 AD ስለ
ክርስቶስ አምላክነት እና ስለ መንፈስ ቅዱስ አምላክነት ስለ ፕናማቶማቺያን
ክርክር ለመወያየት ተጠርቷል ፡፡ ከጉባ Councilው በኋላ ሁለቱም ኑፋቄዎች
በሃይማኖት እና በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እንደ የተደራጁ የሚንቀሳቀሱ
ኃይሎች መኖራቸውን አቆሙ ፡፡
የቁስጥንጥንያው ጉባኤ 325 የኒቂያ የሃይማኖት መግለጫን በዚህ መግለጫ
ዘምኗል -
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"እኛ በአንድ አምላክ እናምናለን ፣ ሁሉን ቻይ በሆነ አባት ፣ ሰማይንና ምድርን
በፈጠረ ፣ በሚታዩ እና በማይታዩ ነገሮች ሁሉ። እንዲሁም በአንድ ጌታ ኢየሱስ
ክርስቶስ ፣ የእግዚአብሔር አንድያ ልጅ ፣ በዓለም ሁሉ ፊት ከአብ በተወለደ
(æons) , ከአብ ዘንድ አንድ ተፈጥሮአዊ የሆነ ፣ የተወለደውም ፣ የተፈጠረውም
እጅግ በጣም የእግዚአብሔር ብርሃን ፣ ሁሉ በእርሱ የተገኘ ፣ ለእኛም ለሰዎች እና
ለማዳን ከሰማይ የወረደ ሥጋን የለበሰ የድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ ሰውም
ሆነ ፤ በጴንጤናዊው Pilateላጦስ ስር ለእኛ ተሰቅሎ መከራን ተቀብሏል ተቀበረ
በሦስተኛውም ቀን እንደ ቅዱሳን መጻሕፍት ተነስቶ ወደ ሰማይ ዐረገ ተቀመጠ ፡፡
የአብ ቀኝ እጅ ፣ ከዚያ በሕያዋንና በሙታን ላይ ለመፍረድ ከዚያ በክብር ተመልሶ
ይመጣል ፣ የእነሱም መንግሥት መጨረሻ የለውም ፣ እናም በመንፈስ ቅዱስ
ከአብ የሚወጣው ሕይወት ሰጪ እና ሕይወት ሰጪ ነው። ፣ ከነቢያት የተናገረው
ከአብ እና ከወልድ ጋር በአንድነት የሚሰገድ እና የሚከበረው በአንድ ቅዱስ ድመት
ውስጥ ቅዱስ እና ሐዋርያዊ ቤተክርስቲያን; ለኃጢአት ስርየት አንድ ጥምቀትን
እናውቃለን; የሙታንን ትንሣኤ እና የመጪውን ዓለም ሕይወት እንጠብቃለን ፡፡
አሜን። ”381AD ስሪት
ለ / የአሁኑ ስህተቶች
• ሊበራል ወይም ከሃዲ አብያተ ክርስቲያናት
• አስመሳይ-ክርስትያን አምልኮዎች-ክርስቲያናዊ ሳይንስ ፣ መንፈሳዊነት ፣ የይሖዋ
ምስክሮች ፣ አርምስትሮይዝም ፣ ሞርሞኒዝም
• የምስራቅ ምስጢራዊ ሃይማኖቶች
• ኦው! እግዚአብሔር! ትውልድ
• አምላክ የለሽነት

በእግዚአብሔር ልጅ ላይ አምላክነቱ እና ዘላለማዊነቱ

9 of 12

II. ስለ ክርስቶስ አምላክነትና ዘላለማዊነት እውነት
ሀ / ወንጌላውያኑ ስለ ክርስቶስ ያመኑት
• ማቴዎስ - 4: 5-7; 14 25-33
• ማርቆስ - 5: 6-8; 14 55-65
• ሉቃስ - 22: 66-70
• ዮሐንስ - 1: 1-5, 14-18; 5: 16-18, 20-24; 8 54-59; 10 25-33 20:31
ጎዴት በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ በአስተያየት (1892)
"በዚህ ቁጥር (23) በመጨረሻው ክፍል ውስጥ ኢየሱስ በስድብ ለሚከሰሱ ሰዎች
ማስጠንቀቂያ ይሰጣል ፡፡ በእርሱ ላይ ስድብ በመጣል በእውነት ወደ
እግዚአብሔር እንደሚወረውሩ እና በእነሱ አያያዝ የተናደደው እግዚአብሔር
መሆኑን ይነግራቸዋል ፡፡ የኢየሱስ
ጄሲ ራይሌ በወንጌሎች ላይ በተጋላጭነት ሀሳቦች ውስጥ (1866)
"ለአንድ አምላክ ቀናተኛ መሆናቸውን የሚገልጹ ሰዎች አብን እንደሚያከብሩት
ወልድን እስካላከበሩ ድረስ በትክክል አያከብሩትም ፡፡" ሄንሪ አልፎርድ በግሪክ
ኪዳን (1868)
የእነዚህ ቃላት ሁሉ አድልዎ የሌለበት ትርጓሜ በውስጣቸው ስለ ክርስቶስ
አስፈላጊ ቅድመ-ክርስቶስ መግለጫ መታወቅ አለበት ፡፡ (በዮሐንስ 8: 54-59 ላይ)
ፍሬድሪክ እስፐር በኢየሱስ ውስጥ አምላክ ነው (1899)
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"በእጥፍ አሜን ተጀምሯል - በጣም ጠንካራ በሆነው መሐላ - ጌታችን
መለኮታዊ ማንነት የማይተላለፍ ስም ይናገራል። አይሁዶች የእርሱን ትርጉም
ተገንዝበዋል እና በጣም ፈርተዋል ፣ ሊወግሩትም ፈልገው ነበር ፡፡
ኤ.ቲ. ሮበርትሰን በዎርድ ሥዕል ውስጥ በአዲስ ኪዳን (1930)
“ይህ ግልፅ መግለጫ ክርስቶስ በአብ እና በእራሱ (በወልድ) መካከል ያለውን
ግንኙነት አስመልክቶ የተናገረው የመጨረሻ ነጥብ ነው ፡፡ ፈሪሳውያንን
ከቁጥጥር ውጭ በሆነ ቁጣ ያነሳሳሉ ፡፡ (በዮሐንስ 10: 25-33 ላይ)
ለ / ሐዋርያው ጴጥሮስ ያመነው
• ማቴ 16 13-16
• የሐዋርያት ሥራ 2 36-39
2 ጴጥሮስ 1: 1 (ምንባቡ በጥብቅ ሰዋሰዋዊ ግንባታ መሠረት “እግዚአብሔር”
እና “አዳኝ” ሁለቱም “የኢየሱስ ክርስቶስ” ተንታኞች ናቸው)
ሐ / ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያመነው
• ቆላስይስ 1 15-17
• ፊልጵስዩስ 2 5-11
• 1 ጢሞቴዎስ 3 14-16
• ቲቶ 2 13
መ. ለዕብራውያን ጸሐፊ ያምንበትን ነገር • ዕብራውያን 1 1-14
ሠ.ሐዋርያው ዮሐንስ ያመነው
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• 1 ዮሐ 2 22-23
• 1 ዮሐንስ 4 1-3 • 2 ዮሐ .7
III. ስለ ክርስቶስ አምላክነትና ዘላለማዊነት መደምደሚያዎች
ሀ / አስተምህሮ
• ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ መጥቷል ፡፡
• ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም አምላክ ነው ፡፡
ቢ ተግባራዊ
ቀና - - ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ስንመለከተው እኛ እሱን በፍጹም
ማንነታችን ልንወደው ፣ እንደ እግዚአብሔር እርሱን ማምለክ ፣ ለህይወታችን
ለፈቃዱ መገዛት ፣ ሁሉንም ትእዛዛቱን እና ትምህርቱን መታዘዝ አለብን ፡፡
አሉታዊ - ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነትና ዘላለማዊነት የሐሰት ትምህርትን
አስመልክቶ ከሐዋርያዊ ትምህርት አንጻር እኛ መሆን አለብን-ኢየሱስ በሥጋ
እንደመጣና የዘላለም አምላክ መሆኑን ከማያስተምረን ሰው ሁሉ መለየት አለብን
፡፡
ሀ. በቤተክርስቲያንዎ ውስጥ የሚያስተምሩት ከሆነ አስፈላጊ ከሆነ ማስጠንቀቂያ
እና ተግሣጽ መስጠት አለባቸው ፡፡
ለ. የቤተክርስቲያናችሁ መሪዎች ስለ ሐሰተኛው ትምህርት ምንም የሚያደርጉ
ካልሆነ እንግዲያውስ እራስዎን ከቤተክርስቲያን ለይ ፡፡
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ሐ. ሌሎች በክፉ ሥራቸው እንዳይካፈሉ ማንኛውንም የሐሰት ትምህርት
አስተማሪ እንዳይደግፉ ያስጠነቅቁ ፡፡
[ከ 40 ዓመታት በፊት ጀምሮ እነዚህን የማስተማሪያ ማስታወሻዎች ስላነበቡኝ
አመሰግናለሁ ፡፡ ጸሎቴ ለእርስዎ እና ለአገልግሎትዎ በረከት እንዲሆኑ ነው ፡፡]
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