ዓንቀጽ 7

መሰረት	
  እምነት	
  
7.1 መጽሓፍ ቅዱስ፡
መጽሓፍ ቅዱስ፡ 39 መጻሕፍቲ ብሉይ ኪዲንን፡ 27 መጻሕፍቲ ሓድሽን ኪዲንን ብድምሩ 66
መጽሓፍቲ ዝሓዘ ብምሉእ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ እተጻሕፈ፡ ፍጹም ጌጋ ይብሉ ቃል ኣምላኽ
ምዃኑን፡ ላዕለዋይ ስልጣን ዘለዎ ምዃኑ ንኣምን። ማቴ5፡17-18 መዜ.119፡160 2ጢሞ3፡16-17
2ጴጥ1፡20-21

7.2 እግዙኣብሄር፡ (ስላሴ)
እግዙኣብሄር፡ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ዅሉን ዜፈጠረ፡ ኵሉ ዝኽእል፡ ኵሉ ዝፈልጥ፡
ዘለኣለማዊ፡ ዘይልወጥ፡ ዘይውሰን፡ ብኣካል ሰለስተ (ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን) ፡ ብመለኮት
ብስልጣን፡ ብባህሪ፡ ብፍቓድ ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ንኣምን። ማቴ 28፡19-20, ዘፍ1፡1, 26 ኤር
32፡17, ኢሳ 57፡15 ኢሳ 45፡18-19

7.2.1 እግዙኣብሄር ኣቦ
እግዙኣብሄር ኣቦ፡ ሰብ ካብ ናይ ዘልኣለም ሞት ድሒኑ ናይ ዘልኣለም ህይወት ንኽወርስን፡ ውሉድ
ኣምላኽ ንኪኸውንን፡ ንሓደ ወደ የሱስ ክርስቶስ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንዓለም ክሳዕ ክንድዚ ከም ዘፍቀራ
ንኣምን። ዮሃ 1፡18, 3፡16 ግብ 3፡25-26 1ዮሃ 4፡9-10

7.2.2 እግዙኣብሄር ወልድ
ወልድ እግዙኣብሄር (የሱስ ክርስቶስ) ናይ እግዙኣብሄር ኣቦ ዘለኣለማዊ ወዱ ምዃኑ፡ ብመንፈስ ቅደስ
ተጠኒሱ ካብ ድንግል ማርያም ምውላዱ፡ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ምዃኑ፡ ሓጢኣት ዘይተረኽቦን
ንወዱ ሰብ ከድሕን ኢሉ ግና ኣብ መስቀል ምሟቱ፡ ምቕባሩ፡ ኣብ ሳልሰይቲ መዒልቲ ካብ ሞት
ምትንስኡ፡ ብኽብሪ ዒሪጉ ኣብ የማን ኣቦ ምቕማጡ፡ ምእንታና ኵሉ ጊዛ ይልምን ምህላዉ፡ ናይ
ቤተክርስትያን ርእስን መሰረትን ምዃኑ፡ ብኽብሪ ድማ ከም ዙምለስ ንኣምን። ዘፍ 3፡15,ማቴ 1፡2021 ሉቃ 1፡35 1ይ ጢሞ 3፡16, 1ይጴጥ2፡22-24 ኤፌ 2፡19-20 ግብ 10፡36-43።

7.2.3 እግዙኣብሄር መንፈስ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣቦን ወድን ማዕረ ኣምላኽ ከም ዝኮነን ኣካል ከምዘለዎ መለኮት ከኣ ምዃኑን፡
ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ጽድቅን ዝረትዕን ፡ ኣብ ኣመንቲ ሓዱሩ’ውን ናብ ኵሉ ሓቂ ዝመርሕን
ዘጸናንዕን ዝምህርን ብቕድስና ንምንባርን ንኣገልግሎትን ዘድሊ ሓይልን ናይ ጸጋ ውህበታት እውን ከም
ዝህብ ንኣምን። ዘፍ.1፡2 ዮሃ.7፡37-39, 14፡16-17, 16፡8-13ግብ.1፡8 1ቆረ.12፡4-11,
ኤፌ.4፡11 ሮሜ12፡3-

7.3 ቅዱሳት መላእኽቲ
ቅዱሳት መላእኽቲ ንኣምላኽ ከምልኹን ፍቓዱ ክፍጽሙን ዜተፈጥሩ ህያዋን መናፍስትን ኣገልገልቲ
ኣምላኽን ምዃኖም፡ ንኣገልግሎት እቶም ምድሓን ኪወርሱ ዘለዎም ዝላኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ከም
ዝኾኑን ንኣምን። መዝ 103፡20 ሉቃ 16፡22 ራኢ 5፡11-15, እብ.1፡6-7, 14

7.4 ሰይጣንን ርኹሳት መናፍስትን
ሰይጣንን ርኹሳት መናፍስትን ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ዜወደቑ መናፍስቲ ምዃኖምን ምንጪ ናይ ኵሉ
ክፍኣትን ሓሶትን ንሰብ ናብ ክፍኣት ዜመርሑን ልቢ ናይቶም ዘይኣምኑ ዝዕውሩን ኣብ መወዲታ ከኣ
ናብቲ እተዲለወሎም ቀላይ ሓዊ ከም ዜድርበዩን ንኣምን። የሱስ ክርስቶስ ንኣመንቲ ኣብ ልዕሊ ርኹሳት
መናፍስቲ ስልጣን ከም ዝሃቦምውን ንኣምን። ፍ 3፡1-6, ኢሳ.14፡12-17, ሉቃ 10፡17-19,
ዮሃ.8፡44, 11, 2ቇረ 4፡4, ኤፌ.6 1ዮሃ.3፡8, ያእ 4፡4 ይሁ:6

7.5 ውድቀትን ድሕነትን ሰብ
ሰብ ብኣርኣያ ስላሴ ማለት ብመልክዕ ኣምላኽ ብዘይ ሓጢኣት ከም እተፈጥረ፡ ትእዚዜ ኣምላኽ
ብምፍራሱ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዜወደቐ፡ በዚ ምክንያት’ውን መንፈሳውን ስጋውን ሞት ከም
ዘስዒበሉ፡ ግናኸ በቲ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈጸሞ በጃ ምሕላፍ ብምእማን ብጸጋ ሓጢኣቱ ከም
ዝሕደገሉ፡ ውሉድ ኣምላኽ ከም ዝኸውን፡ ናይ ዘልኣለም ህይወት ድማ ከም ዜረክብ ንኣምን። ዘፍ
1፡26-27,ዮሃ3፡16,14፡6 ግብ 4፡12 ሮሜ 3፡23-26,5፡8-10,18-21, 1ጢሞ 2፡5-6 እብ 7፡25-26
ዘፍ 2፡7 ዮሃ1፡12-13,ግብ10፡43,10፡9-11 ኤፌ 2፡8-9።

7.6 ጥምቀት ማይ
ጥምቀት ማይ፡ ዝኮነ ሰብ ንጎይታና የሱስ ከም ጎይታኡን ኣምላኹን ገይሩ ምስ ተቐበለ፡ ናይቲ ኣምላኽ
ኣብ ውሽጡ ዜገበረሉ ሰናይ ነገር፡ ናይ ሰናይ ሕልና ግብረ መልሲ ንኣምላኽ ንምሃብ፡ ብማይ ብምጥማቕ
ስጋዊ ምስክር ከም ዝህብ ንኣምን። ማቴ.28፡19-20 ማር 16፡15-16, ግብ 2፡38-41, 16፡31-34,ሮሜ
6፡3-5 2ጴጥ 3፡20-21/ እዙ ኸኣ ካብ ሓጢኣቱ ተነሲሑ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ብዛዕባ
ምድሓኑ ርግጸኛ ዝኾነ፡ ምስ ጎይታ ምማቱን ምትንስኡን ንኽምስክር ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅደስን
ኣብ ማይ ብምጥሓል ከም ዙፍጸም ንኣምን። /ሮሜ 6፡3-5, ቆሎ 2፡12/።

7.7 ጥምቀት መንፈስ ቅደስ
ኣመንቲ ከምቲ ተስፋ ቃሉ ብመንፈስ ቅደስ ከም ዜምልኡ ብሓድሽ ልሳን (ቋንቋታት) ከም ዙዚረቡን
በዚ ከኣ መንፈሳዊ ህይወቶም ከም ዜህነጽን ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት እተፈላለየ ውህበታት ከም ዜቕበሉን
ብስራት ቃሉ ንምምስካር ሓይሊ ከም ዜረኽቡን ንኣምን። እዚ ኸኣ

ናይ ሓደ ጊዛ ልምምድ ዘይኮነስ ብቐጻሊ ክኸውን ከም ለዎ ንኣምን። ዮሃ 7፡37-39,
ግብ.1፡8,0፡45-46,1ቇረ.14፡4-5 ኤፌ.5፡18-19 ግብ.19፡6 1ቆረ 12፡1-11 ግብ.2፡1-4,4፡31።

7.8 ህያባት ወይ ውህበት መንፈስ ቅደስ
ውህበት መንፈስ ቅደስ ካብ ኣምላኽ ዜውሃብ ፍሉይ መለኮታዊ ክእለት ምዃኑን ኣመንቲ ከኣ ውህበት
መንፈስ ቅደስ ብምቕባል ብቕዓት ዘለዎ ኣገልግሎት ከም ዝህቡን በዚ ኸኣ ማሕበር ኣምላኽ ከም
ትህነጽን ንኣምን። 1ቆረ 12፡4-11, 1ቆረ 14፡12, 26-33, ሮሜ 12፡3-8, ኤፌ 4፡11-13 1ቇረ
12፡28-31።

7.9 መለኮታዊ ፈውሲ
መለኮታዊ ፈውሲ በቲ ብየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እተፈጸመ በጃ ምሕላፍ ከም ዜተዋህበ
ቤተክርስትያን ከኣ ሕሙማት መለኮታዊ ፈውሲ ንኽረኽቡ ክትጽሊ ከም ዜግብኣ ንኣምን። ኢሳ.53፡4-5,
1ቇረ.12፡9, ያእ.5፡14, ጴጥ.2፡24, ማር.16፡17-18

7.10 ቅድስና
ኣመንቲ ካብ ናይ ዒለም ከንቱ ነገራትን ሓጢኣትን ተፈልዮም ብጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንኽብሪ
እግዙኣብሄር ክነብሩ ከም ዜግባእ ንኣምን። ዮሃ 17፡15-19, ሮሜ 12፡1-2ቇረ 6፡14-20, ቲቶ 2፡1114, 1ጴጥ 2፡9, 1ዮሃ 2፡15-17, እብ 12፡14

7.11 ዕርገት ኣመንቲ
ዕርገት ኣመንቲ እቲ ዜተባረኸ ተስፋ ምዃኑ፡ እቶም ብህይወት ዝጸንሑ ኣመንትን እቶም ብክርስቶስ
ዜሞቱን ከኣ ተንሲኦም ብሕብረት ንጎይታ ኣብ ኣየር ከም ዜቕበሉን ከምኡ’ውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ከም
ዜነብሩን ንኣምን። ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ኸኣ ጸብጻብ ኣገልግሎቱ ንምሃብን ዓስቢ ንምቕባልን ኣብ ቅድሚ
መንበር ፍርዱ ክርስቶስ ከም ዜቐርብ ንኣምን። ሮሜ.14፡10-12, 1ቇረ.15፡51-57, 2ቇረ.5፡8-10,
ፊል.3፡20-21 1ተሰ.4፡13-18, 1ተሰ.5፡1-11, 1ቇረ.3፡10-15, ራኢ.3፡10

7.12 ዳግም ምጽኣት የሱስ ክርስቶስ
ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ብዓብዪ ሓይልን ክብርን ግርማን ብደመና ሰማይ ካልኣይ ከም
ዙምለስ ንኣምን። እታ ናይ ፈተና ሰዒት ትውድኣሉን እቲ ጸረ ክርስቶስ ዙስዒረሉን ሰይጣን ዙእሰረሉን
ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ናይ ሽሕ ዒመት ንግስነት ዜጅመረሉን ጊዛ ምዃኑ ንኣምን።ማቴ.24፡27,
ሉቃ.17፡23-26 ግብ.1፡11,ራኢ17፡12-14,20፡6

7.13 ናይ መወዲእታ ፍርዱ

ድሕሪ ናይ ሽሕ ዒመት መንግስቲ ኣብ ናይ ጻዕዲ ዘፋን ፍርዱ እቶም ብየሱስ ክርስቶስ ዘይኣመኑ ከከም
ግብሮም ዜፍረድሉ ናይ መወዲእታ ፍርዱ ከም ሎ ንኣምን። እቶም ስሞም ኣብ መጽሓፍ ህይወት
ይተረኽበ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ከም ዜድርበዩን ን ልኣለም ከም ዙሳቐዩን ንኣምን። ሮሜ.2፡6-8,
ራኢ.20፡11-15

7.14 ናይ ዘልኣለም ህይወት
እቶም ብጏይታና የሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ድሕነት ዜረኸቡን ውህበት ጽድቂ ዜተቐበሉን ኣብ መንግስተ
ሰማያት ናይ ልኣለም ህይወት ከም ዜወርሱን ክብሪ ኣምላኽ ከም ዙጓናጸፉን ንኣምን። ማቴ.13፡43,
ዮሃ.14፡3, 2ጴጥ.3፡13 ራኢ.21፡1-5,22-27።

