
ናይ ናዛሪን ቤተ-ክርስትያን መተሓዳደሪ ስርዓት

ናይ እምነት ዓንቀጻት ቤተ-ክርስትያን

ናይ ኣመሓዳድራን ኣመራርሓን ዓንቀጻት ምምሕያሻት

መእተዊ

ነቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ትውፊት ማለት ሓንሳብ ንቑዱሳን ዝተዋሃቦም እምነት ብፍላይ ኩለንትናዊ 
ምንጻህ፣ካልኣይ ናይ ጸጋ ስራሕ ኣስተምህሮን ልምምድን ንምሕላው መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምስፋሕ 
ምስ ካልኦት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ-ክርስተያን ቅርንጫፋት ፍረ ዘለዎ ምትሕብባር ንምግባር፣ ንሕና 
ናይ ናዛሬን ቤተ-ክርስትያን ኣገልገልቲ መእመናን በቲ ናይ መማሓደሪ መምሪሒን መሰረት ነዞም 
ዝኽተሉ ናይ እምነት ዓንቀጻት ጠቕላላ ስርዓታት ናይ ኣማሓድራን ኣመራርሓን ዓንቀጻት ናይ ናዛሬን 
ቤተ-ክርስትያን መሰረታውያን ሕጊ ወይ መማሓደሪ ስርዓት ጌርካ ንምቕራብ ወሲንና ኣሎና።

ናይ እምነት ዓንቀጻት

1.ኣሃዱ ስሉስ ኣምላኽ

1.ንዘልኣለም ህሉው ኮይኑ ብዝነብር መወዳእታ ብዘይብሉ ልዑል ብዝኾነ ሓደ ኣምላኽ ንኣምን። ንሱ 
በይኑ ፈጣሪ፣ ኣምላኽ፣ገዛኢን፣ ብመንነቱ፣ብባህርያቱ፣ብዓላማኡን ቅዱስ ብመሰረታዊ መንነቱ ኣሃዱ 
ስሉስ ኮይኑ ከም ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዝተገልጸ ንኣምን።

(ዘፍ 1፣ዘሌ 19፡2 ዘዳ 6፡4-5፣ ኢሳ 5፡16፣6፡1-6፣ 40፡18-31፣ ማቴ 3፡16-17፣28፡19-20፤ ዮሐ 14፡6-27፤1ኛ 
ቆረ 8፡6፤2ኛ ቆሮ 13፡14፤ገላ 4፡4-6፤ ኤፌ 2፡13-18፤1ኛ ዮሐ 1፡5፤4፡8) 

2.ኢየሱስ ክርስቶስ

2.ናይ ኣሃዱ ስሉስ ካልኣይ ክፋል ዝኾነ እየሱስ ክርስቶስ ንዘልኣለም ምስ ኣብ ከም ዝነበረ ብምኽንያት 
መንፈስ-ቅዱስ ስጋ ዝለበሰ ሰብ ከም ዝኮነ፣ ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ በዚ ከኣ ክርስቶስ ናይ 
ፍጹም ትስብእቲ ውሁድ ሓቐኛ ኣምላኽ፣ ሓቐኛ ሰብ (ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ) ከም ዝኾነ 
ንኣምን።

እየሱስ ክርስቶስ ንሕጢኣትና ከም ዝሞተ፣ ካብ ሞት ተሲኡ ዳግም ስጋ ከም ዝለበሰ ብኹልንትናኡ ናይ 
ፍጹም ሰብ ባህርይ ከም ዝሓዘ፣ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ኣብኡ ከኣ ከም ዘማልደልና ንኣምን። (ማቴ 1፡
20-25፤16፡15-16፤ሉቃ 1፡26-35፤ዮሐ 1፡1-18፤ሐዋ 2፡22-36፤ሮሜ 8፡3፤32-34፤ገላ 4፡4-5፤ፈሊ 2፡5-11፤ቆላ 
1፡12-22፤ 1ኛ ጢሞ 6፡14-16፤ዕብ 1፡1-5፤ 7፡22-28፤9፡24-28፤1ኛ ዮሀ 1፡1-3፤ 4፡2-4፤15)

3.መንፈስ-ቅዱስ

3.ጥቕስታት ናይ መጽሓፍ-ቅዱስ ናይ እምነት ዓንቀጻት ዝድግፍ ኮይኑ ብ 1976  ናይ ጠቕላላ ጉባኤ 
ውሳኔ መሰረት ኣብዚ ስፍራ ክአትዉ ተጌሩ እዩ። ነገር ግን ከም ናይ መተሓዳደሪ ስርዓት ኣካላት ተጌሮም 
ክውሰዱ ኣይግባእን።  ናይ ኣሃዱ ስሉስ ሳልሳይ ኣካል ዝኾነ መንፈስ-ቅዱስ ኩል-ግዜ ከም ዝነብር፣ኣብ 
ውሽጢ ናይ ክርስቶስ ቤት-ክርስትያን ብትግሃት ከም ዝዓዩ፣ ንዓለም ስለ ሕጢኣት ከም ዝወቅስ፣ ንስሓ 
ኣትዮም ንዝኣምኑ ሓድ ልደት ከም ዝህቦም፣ ንኣመንቲ ከም ዝቕድስን ናብቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሓቂ 
ኩሉ ከም ዝመርሖምን ንኣምን። 1 (ዮሀ 7፡39፤14 ፡15-18፤26፤16፡7-15፤ሐዋ 2፡33.15 ፡9 ሮሜ 8፤1-27፤ገላ 
3፡1-14፤4-6፤ኤፌ 3፡14-21፤1 ተሰ 4፡7-8፤ 2 ተሰ 2፡13፤1 ጴጥ 1፡2፤ 1 ኛ ዮሀ 3፡24፤4፡13)



4.ቅዱሳት መጽሓፍቲ

4.እተን ሱሳን ሹዱሽተን ቅዱሳት መጻሓፍቲ ብመለኮታዊ ትንፋስ እ/ር ከም ዝተጻሕፋን ንድሕንነትና 
ኣድላይ ዝኾና ናይ እ/ር ፍቃድ ከም ዝገልጽ ንኣምን። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝየለ 
ሓሳብ ናይ እምነት ዓንቀጽ ኣይውሰድን። (ሉቃ 24፡44-47፣ዮሀ 10፡35፤ 1ኛ ቆሮ 15፡3-4፤2ኛ ጢሞ 3፡15-
17፤1ኛ ጴጥ 1፡10-12 2ኛ ጴጥ 1፡20-21)(ሉቃ 24፡44-47፣ዮሀ 10፡35፤ 1ኛ ቆሮ 15፡3-4፤2ኛ ጢሞ 3፡15-
17፤1ኛ ጴጥ 1፡10-12 2ኛ ጴጥ 1፡20-21)

5. ውርሻዊን ውልቃዊን ሓጢኣት

5.ናይ ፈለማ ወለድና ዘይምእዛዝ ሓጢኣት ከም ዘኸትልን ሓጢኣት ውን ሞት ከም ዘምጽእን ንኣምን። 
ሓጢኣት ክልተ መልክዓት ከም ዘለዎ ንኣምን። እዚኦም ከኣ መዽመርያ ወይ ናይ ውድቀትን ተግባራዊን 
ሓጢኣት እዮም።

5.1ውርሻዊ ወይ ናይ ውድቀት ሓጥያት ኣብ ኩሎም ደቂ ኣዳም ዝበጽሕ ናይ ባህርይ ብልሽት ከም 
ዝኾነ ንኣምን። እዚ ከኣ ኩሎም ሰባት ካብቲ ናይ መዽመርያ ጽድቂ ውይ ከኣ ናይ መዽመርያ ወለድና ኣብ 
ዝተፈተኑሉ ግዜ ካብቲ ዝሓዝዎ ንጽህና ክርሕቁ ጸላእቲ እ/ር ክኾኑ፣ መንፈሳዊ ህይወት ክስእኑ፣ ናብ 
ክፍኣት ክዝንብሉን ብዘይ ምቁራጽ ነዚ መንገዲ ከም ዝኽተሉ ጌርዎም እዩ። ብተወሳኺ ናይ ኣማኒ ልቢ 
ብናይ መንፈስ-ቅዱስ ጥምቀት ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዘይጸረየ፣ ሓጢኣት ዳግም ኣብ ዝተወልደ 
ክርስትያን ሕይወት ውሽጢ ክነብር ከም ዝኸእልን ንኣምን።

5.2 ውርሻዊ ወይ ናይ መዽመርያ ሓጢኣት ንግብራዊ ሓጢኣት ምኽንያት ብምኻን መፍትሒኡ 
ተቐባልነት ብምስኣኑ ማንም ክሕተት ዘይግብኦ ምኻኑ ንኣምን።

5.3ግብራዊ ወይ ውልቃዊ ሓጢኣት ብስነ-ምግባር ተሓታትነት ንዘለዎም ሰባት ነቲ ፍሉይ ዝኮነ ሕጊ 
እ/ር ኮነ ኢሎም ብፍቓዶም ከም ዝንስሕዎ ንኣምን። ስለ ዝኾነ፣ ከምዚ ዝዓይነቱ ሓጢኣት ብፍቃዶም 
ዘይኮነ ዓቕሚ ብምስኣን ምኽንያት ካብ ዝፍጽምዎም ጉድለታት፣ድኽመታት፣ውድቀታት፣ ወይ ካብ 
ካልኦት ምኽንያት ውድቀት ካብ ዘኽስቱ ናይ ፍጹምነት መምዘኒ መሰናኽላት ዝተፈልየ እዩ።እንተኾነ 
እዞም ነገራት ምስ መንፈስ-ክርስቶስ ዝቕረኑን ናይ መንፈስ ሕጢኣት ተባሂሎም ክጽውዑ ንዝክእሉ 
ኣመለኻኽታ ወይ ከኣ ተግባራት ኣየጠቓልሉን። ውልቃዊ ሓጠኣት ቀዳማይ ብምኻኑ ብዋንነት ናይ 
ፍቅሪ ሕጊ ብምፍራስ ምኻኑ ንኣምን። ምስ ክርስቶስ ብዝተታሓሓዘ ሓጢኣት ዘይምእማን እዩ ተባሂሉ 
ክፍታሕ ይኽእል።  (ውርሻዊ ወይ ናይ መዽመርያ ሓጢኣት፤ ዘፍ 3፤ 6፡5፤ኢዮ 15፡13፤መዝ 51፡5፤ኤር 17፡
9-10፤ማር 7፡21-23፤ሮሜ 1፡18-25፤5፡12-14፤7፡1-8፡9፤ 1ኛ ቆሮ 31-4 ገላ 5፡16-25 ፤1ኛ ዮሀ 1፡7-8)

6.ስርየት

6.እየሱስ-ክርስቶስ ብዝተቀበሎ ስቃይ፣ ብዝፈሰሰ ደምን፣ ኣብ መስቀል ምሞቱ ንደቂ ሰባት ኩሎም 
ምሉእ ስርየት ክረኽቡ ከም ዝገበረን፣ እዚ ስርየት በይኑ መሰረት ድሕነት ልዕሊ ምኻኑ ንዘርኢ ኣዳም 
ኩሎም ከም ዝኣክል ንኣምን።                                             ስርየት ብናይ እ/ር ጸጋ ምኽንያት ንሸለል 
በሃልትን ንጹሃትን ውሉዳት ከድህን እናካኣለ ኣብ ናይ ሓላፍነት ግዜ ዘለዉ ንስሃ ኣትዮም      2 
ብምእማን ይድሕኑ። (ኢሳ 53፡5-6፣11፤ማር 10፡45፣ሉቃ 24፡46-48፣ዮሀ 1፡29.3፡14-17፣ሐዋ 4፡10-
12፣ሮሜ 3፡21-26፣4፡17-25፣5፡6-21፣1ኛ ቆሮ 6፡20 ፤2ኛ ቆሮ 5፡14-21፤ገላ 1፡3-4፤ 3፡13-14 ቆላ 1፡19-23.1
ኛ ጢሞ 2፡3-6 ፤ቲቶ 2፡11-14 ፤ዕብ 2፡9 ፣9፡11-14፣ 13፡12፣ 1ኛ ጴጥ 1፡18-21፣2፡19-25 ፣1ኛ ዮሀ 2፡1-2)

7. ናይ ምርጫ ቀዳማዊ ጸጋ



7.ደቂ ሰባት ብምስሊ እ/ር ብምፍጣሮም ቅኑዕን፣ ቅኑዕ ኣብ ዝይኮን ዘሎ ፍሉይነት ተረዲኦም ናይ 
ምምራጽ ፍልጠት ዘጠቃለለ ምኾኑ ንኣምን። እዚ ከኣ ደቂ ሰባት ብዝፍጽምዎ ስነ-ምግባራዊ ተግባር 
ተሓታቲ ምኻኑ የርኢ። ብምኽንያት ኣዳማዊ ሓጢኣት ሰባት ንውድቀት ብምቅላዖም በቲ ተፈጥሮኣዊ 
ድልዳላኦምን እምነቶምን ናብ እ/ር ክምለሱን ነብሶም ከዳልዉን ኣይክእሉን። ግና ናይ እ/ር ጸጋ 
ብምኽንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሎም ሰባት ብምብጻሕ ካብ ሓጢኣት ናብ ጽድቂ ንዝምለሱ ኩሎም 
ኣሚኖም ክድሕኑን ኣብ ቅድሚ እ/ር ጽቡቅን ደስ ዘብልን ተግባር ክፍጽሙ የኽእሎም እዩ ኢልና 
ንኣምን።

ኩሎም ሰባት ዳግማይ ልደትን ቅድስናን ድሕሪ ምርካቦም ካብቲ ናይ እ/ር ጸጋ ወዲቕምን ክህደት 
ክፍጽሙን ካብ ሓጢኣቶም’ውን ብንስሓ ስጋብ ዘይተመላለሱ ንናይ ዘልኣለም ጥፋኣት ክዳረጉ ከም 
ዝኽእሉ ንኣምን።  

(እግዚአብሔር መምሰልና ሥነምግባራዊ ሃላሪለት፡ ዘፍጥረት 1:26-27፣ 2:16-17፣ ዘዳግም 28:1-2፣ 
30:19፣ አኢያሱ 24:15፣ መዝሙር 8:3-5፣ ኢሳ. 1:8-10፣ ኤርምያስ 31:29-30፣ ሕዝቅኤል 18:1-4፣ ሚክያስ 
6:8፣ ሮሜ  1:19-20፣ 2:1-16፣ 14:7-12፣ ገላቲያ 6:7-8)

(ተፈጥሯዊ የብቃት ማነስ፡ ኢዮብ  14፡4፣  15:14፣ መዝሙር  14:1-14፣  51፡5፣  ዮሐንስ  3:6፣ ሮሜ  3:10-
12፣ 5:12-14፣ 20፣ 7:14-25)

(ነጻ  ምርጫን  የእምለት  ተግባራት፡  ሕዝቅኤል  18:25-26፣  ዮሐንስ  1:12-13፣  3:6፣  የሐዋርያት  ሥራ 
5:31፣ ሮሜ  3:6-8፣  18፣  6:15-16፣            23፣  10:6-8፣  11:22፣  1ኛ ቆሮንቶስ  2:9-14፣  10:1-12፣  2ኛ 
ቆሮንቶስ  5:18-19፣  ገላትያ  5:6፣  ኤፌሶን  2:8-10፣  ፊልጵስዩስ  2:12-13፣  ቆላስይስ  1:21-23፣  2ኛ 
ጢሞቴዎድ  4:10፣  ቲቶ  2:11-14፣  ዕብራውያን  2:1-3  3:12-15፣  6:4-6፣  10:26-31፣  ያዕቆብ  2:10-
22፣2ኛጴጥሮስ 1:10-11፣ 2:20-22)  

8.ንስሓ

8.ናይ ነብስኻ በደል ብምግንዛብ ብሓቀኛ ልቢ ምሉእ ብምሉእ ካብ ሓጠኣት ምምላስን ዘጠቓለለ 
ንስሓ፣ ኮነ ኢሎም ውን ሃንደበት ኣብ ልዕሊ እ/ር ሓጢኣት ካብ ዝፈጸሙ ሰባት ኩሉ ዝድለ ተግባር ከም 
ዝኾነ ንኣምን።ንስሓ ዝኣትዉ ሰባት ኩሎም ይቕሬታ ከም ዝተገበረሎም ኣሚኖም ዘልኣለማዊ ሕይወት 
ክቕበሉ መንፈስ-ቅዱስ ናይ ምሕረት ተስፋ ይህቦም። (2ተኛ ዜና 7:14፣ መዝሙር 32:5-6፣ 51:1-17፣ 
ኢሳያስ 55:6-7፣ ኤርምያስ 3:12-14፣ ሕዝቅኤል 18:30- 32፣ 33:14-15፣ ሉቃስ 3:1-14፣ 13:1-5፣ 18:9-14፣ 
የሐዋርያት ሥራ 2:38፣ 3:19፣ ፡31፣ 17:30-31፣ 26:16-18፣ ሮሜ 2:4፣ 2ተኛ ቆሮንቶስ 7:8-11፣ 1ኛ 
ተሰሎን 1:9፣ ጴጥሮስ 3:9)   

9.ጽድቂን፣ ዳግማይ ምውላድን ናይ ውሉድነት ስልጣንን

9.ጽድቂ ናይ እ/ር ህያውነት ምድሓንን ተግባር ከም ዝኾነ ንኣምን።እ/ር ንክርስቶስ ከም መድሓኒኦም 
ጎይታኦምን ጌሮም ንዝኣመኑ ኪሎም ናይ ሓጢኣት ይቕሬታ ብምሃብ ከም ጻድቃን ይቕበሎም።

10.ዳግም ወይ ሓድሽ ልደት እ/ር ነቲ ንስሓ ዝኣቱ ሓጢኣተኛ ስነ-ምግባራዊ ባህርይ ብምንቃሕ 
ምእማን፣ምፍቃርን፣ምእዛዝን ዝኽእለሉ መንፈሳዊ ሂወት ዝህበሉ ናይ ህይወት ተግባር ከም ዝኾነ 
ንኣምን።

11.ዝጸደቐን ዳግም ዝተወልደን ኣማኒ እ/ር ናይ ውልድነት ስልጣን ከም ዝርከብ ንኣምን።                                                 
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12.ጽድቂ፣ ዳግማይ ልደትን ናይ ውሉድነት ስልጣን ንእ/ር ዘድልይ ልቢ ዘለዎም ሰባት ኩሎም ኣብ 
ተመሳሳሊ ጊዜ ዝርከብዎም በረኸታት ክኾኑ ከለዉ፣ ሰባት ነዚኦም ነገራት ዝቕበሉ ብምኽንያት እቲ 
ድሕሪ ንስሓ ብዝመጽእ እምነት ከም ዝኾነ ንኣምን። ነዚ ስራሕን ናይ ጸጋ ደረዻን መንፈስ-ቅዱስ 
ምስክርነቱ ይህብ። (ሉቃስ 18:14፣ ዮሐንስ 1:12-13፣ 3:3-8፣ 5:24፣ የሐዋርያት ሥራ 13:39፣ ሮሜ 1:17፣ 
3:21-26፣ 28፣ 4:5-9፣17-25፣ 5:1፣ 16-19፣ 6:4፣ 7:6፣ 8:1፣ 15-17፣ 1ኛ ቆሮንቶስ 1:30፣ 6:11፣ 2ኛ 
ቆሮንቶስ 5:17-21፣ ገላትያ 2:16-21፣ 3:1-14፣ 26፣ 4:4-7፣ ኤፌ 1:6-7፣ 2:1፣ 4-5፣ ፊልጵስዩስ 3፡3-9፣ 
ቆላስይስ 2:13፣ ቲቶ 3ል 4-7፣1ኛጳጥሮስ 1:23፣ 1ኛ ዮሐንስ 1:9፣ 3:1-2፣ 9፣ 4:7፣ 5:1፣ 9-13፣ 18)

10.ኩሉንትናዊ ምንጻህ

13.እ/ር ድሕሪ ዳግማይ ልደት ንኩላትና ኣመንቲ ከም ዘንጽህ ንኣምን። እዚ ከኣ ኣመንቲ ካብቲ ኣዳማዊ 
ዝኾነ ናይ ውርሻ ሓጢኣት ወጺኦም ንእ/ር ምሉእ ብምሉእ ብቕድስናን ብፍቕርን ዝእዘዙሉ ሃዋህዉ 
እዩ።

በቲ ሓንሳብ ዝፍጸም ናይ መንፈስ-ቅዱስ ጥምቀት ምኽንያት ናይቲ ኣማኒ ልቢ ካብ ሓጢኣት 
ይጸርይ።ኣብ ውሽጢ ህይውቱ ዝሓድር መንፈስ-ቅዱስ ዝተቀደሰ ናብራ እንዳነበረ ንእ/ር ከገልግል 
ይርድኦ።

ምሉእ ምንጻህ ካብቲ ደም ክርስቶስ ዝተረኽበ ክኸውን እንከሎ፣ኣማኒ ብዝኣመነ ግዜ ብቅጽበት 
ዝፍጸም እዩ። ነዚ ስራሕን ናይ ጸጋ ደረዻን መንፈስ-ቅዱስ ምስክርነት ይህብ።

እዚ ልምምድ ክርስትያናዊ ፍጹምነት፣ፍጹም ፍቕሪ፣ናይ ልቢ ንጽህና፣ ናይ መንፈስ-ቅዱስ 
ጥምቀት፣ምልኣት በረኸት፣ ክርስትያናዊ ቅድስና ብዝብሉ ዝተፈላለዩ ሓረጋት ይግለጽ።

14.ጽሩይ ልቢ ካብ ብሱል ባህርይ ከም ዝፍለይ ንኣምን። ናይቲ መዽመርታ ብቕጽበት ንረኽቦ ኩለንትናዊ 
ምንጻህ ውጸኢት ክኽውን እንከሎ፣እቲ ዳሕራይ ብጸጋ ናይ ምዕባይ ውጽኢት ኢዩ።

ኩሉንትናዊ ምንጻህ ብጸጋ ናይ ምዕባይ ድሌትን የጠቃልል።ይኹን እምበር ነዚ ድሌት ኮነ ኢልካ ምዕባዩ 
ግቡእ እዩ። ንክርስቶስ ናይ ምምሳል ባህርይ ሰብኣዊነት ንምልባስ ዘኽእል መንፈሳዌ ዕቤት ምምሕያሻት 
ንምርካብ ዝሕግዙ ቅድመ ኩነታውያን ነገራት ንምጉንጻፍ ጥንቃቐ ብዝመልኦ ትኩረት ምሃብን 
ይሕትት። ከምዚ ዓይነት ጻዕሪ እንድሕር ዘይተጌሩ ናይቲ ኣማኒ ምስክርነት ክበላሸው፣ጸጋኡን ክጉዳእን 
ክጠፍእን ይኽእል። (ኤርምያስ 31:31-34፣ ሕዝቅኤል 36:25-27፣ ሚልክያስ 3:2-3፣ ማቴ 3:11-12፣ ሉቃስ 
3:16-17፣ ዮሐንስ 7:37-39፣ 14:15-23፣ 17:6-20፣ የሐዋርያት ሥራ 1:5፣ 2:1-4፣ 15:8-9፣ ሮሜ 6:11-13፣ 
19፣ 8:1-4፣ 8-14፣ 12:1-2፣ 2ኛ ቆሮንቶስ 6:14-1-7:1፣ ገላትያ 2:20፣ 5:16-25፣ ኤፌሶን 3:14-21፣ 5:17-
18፣ 25-27፣ ፊልጵስዩስ 3:10-15፣ ቆላስያስ 3:1-17፣ 1ኛ ተሰሎንቄ  2:23-24፣ ዕብራውያን 4:9-11፣ 
10:10-17፣ 12:1-2፣ 1ኛ ዮሐ. 1:7፣ 9)

(«  ክርስቲያናዊ ፍጽምነት፣  » «  ፍጹም ፍቅር  )  »፡ ዘዳግም 30:6፣ ማቴዎስ 5:43-48፣ 22:37-40፣ ሮሜ  12:9-
21፣ 13:8-10፣ 1ኛ ቆሮንቶስ 13፣ ፊልጵስዩስ 3:10-15፣ ዕብራውያን 6:1፣ ኛ ዮሐንስ 4:17-18

«የልብ ንጽህና  »   ማቴዎስ 5:8፣ የሐዎርያት ሥራ 15:8-9፣ 1ኛ ጴጥሮስ 1:22፣ 1ኛ ዮሐንስ 3:3

«  የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ወይም ሙላት  »    ኤርምያስ 31:31-34፣ ሕዝቅኤል 36:25-27፣ ሚልክያስ 3:2-
3. ማቴዎስ  3:11-12፣ ሉቃስ 3:16-17፣ የሐዋርያት ሥራ 1:5፣ 2:1-4፣ 15:8-9፣ 
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«  የበረከት ሙላት  »  ፡   ሮሜ 15«  ክርስቲያናዊ ቅድስና  «  ፡ ማቴዎስ 5፡1-7:29፣ ዮሐንስ  15:1-11፣ ሮሜ  12:1-
15:3፣  2ኛ  ቆሮንቶስ  7:1፣  ኤፌሶን  4:17-5:20፣  ፊልጵስዩስ  11፣  3:12-15፣  ቆላስይስ  2:20-3:17፣  1ኛ 
ተሰሎንቄ 3:13፣ 4:7-8፣ 5:23፣ 2ኛ ጢሞቴዎስ 2:19-22፣ ዕብራውያን 6:1፣ 1ኛ  ጴጥሮስ 1:15-16፣ 2ኛ 
ጴጥሮስ 1:1-11፣ 3:18፣ ይሁዳ 20-21)

11.ቤት-ክርስትያን

15. ብኢየሱስ-ክርስቶስ ጎይታነት ዝኣምን ማሕበረ ሰብ፣ ብክርስቶስ ሓድሽ ዝተገብረ ናይ ቃል-ኪዳን 
ህዝቢ ብቓሉን ብምኽንያት መንፈስ-ቅዱስን ብሓድነት ዝተጸውዓ፣ ናይ ክርስቶስ ኣካል ብዝግለጸላ 
ቤተ-ክርስትያን ንኣምን።

እ/ር ንቤተ-ክርስትያን ብመንፈስ-ቅዱስ ሕብረትን ሓድነትን ህይወት ክትገልጽ ጸዊዕዋ እዩ። እዚ ኸኣ 
ናይ ቃል-ስብከት ዝርከበሉ ኣምልኾ ናይ ቅዱስ ቁርባንን ናይ ጥምቀት ስርዓት ንክርስቶስ ብምእዛዝ 
ብናይ ሓባር ተጻታትነት ብሽሙ ንዝካየድ ኣገልግሎት የጠቓልል።

ኣብ ውሽጢ ዓለም ናይ ቤተ-ክርስትያን ተልእኾ ብዝተቐደሰ ናብራ ምስፍሕፋሕ ወንጌል፣ ብናይ ደቀ-
መዛሙርትነት ኣገልግሎት ምኽንያት ብሓይሊ መንፈስ-ቅዱስ ነቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ስራሕ 
ምቅጻል እዩ።

ቤት-ክርስትያን ነቲ ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ማሕበረ ምእመናን፣ ከም ዓለም ለኻዊት ኣካል ህልውናኣ ሓልያ 
ትነብር። ቤተ-ክርስትያን እ/ር ንዝተወሰነ ኣገልግሎት ንዝጸውዕዎም ሰባት ፈልያ ኣብ ስራሕ ተዋፍር። 
ንቤተ-ክርስትያን እ/ር ብምጽኣት ክርስቶስ ንዝጠቓለል ዘመን እንዳተጸባበየት ኣብ ትሕቲ ስርዓቱ 
ክትነብር ይጽውዓ። ዘጸ 19፡3፤ኤር 31፡33፤ማቴ 8፡11፣10፡17፣ 16 ፡13-19፣24፣18፡15-20፣28፡19-20፣ዮሐ 

17፡14-26፣20‹21-23፣ሐዋ 1፡7-8፣ 2፡32-47፣6፡1-2፣13፡1፣  14፡23፣ ሮሜ 8፡28-29፤ 4፡16፣ 10፡9-15፣ 11፡13-
32፣ 12፡ 1-8፤ 15፡1-3፤ 1ኛ ቆሮ 3፡5-9፣ 7፡17፤ 11፡1፤ 17-33፣ 12፡3 12፡3፣ 12፡31፣14‹26-40 ፤2ኛ ቆሮ 5፡11-
6፡ 1፤ ገላ 5፡6፤ 13-14፤ 6፡1-5፤ 14 ፤ኤፌ 4፤1-17፤ 5፡ 25-27፤ ፊሊ 2፡1-16፤ 1ኛ ተሰ 4፡1-12፤ 1ኛ ጢሞ 4፤13 
፣ ዕብ 10፡ 19-25 ፤ 1ኛ ጴጥ 1፡1-2 ፣13፤ 2፡4-12፣ 21፤ 4፡1-2፣ 10-11፤ 1ኛ ዮሐ 4፡17 ፤ይሁዳ 24 ፤ራዕ 5፡9-
10

12.ጥምቀት

16.ጎይታና ክንፍጽሞ ዝኣዘዘና ክርስትያናዊ ጥምቀት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስርየት በርኸታት 
ንምርካብ ዘኽእል ቅዱስ ስራዓት ከም ዝኾነ ንኣምን። ኣመንቲ ነዚ ስርዓት ብምፍጻም የሱስ-ክርስቶስ 
መዳሓኒ ምኾኑ፣ ከምኡውን ናይ ቅድስናን ጽድቂን ምሉእ ምእዛዝ ዓላማ ክምስክሩ ከም ዝግባእ 
ንኣምን።

ጥምቀት ናይ ሓድሽ ኪዳን ምልክት ስለ ዝኾነ፣ ንኣሽቱ ቆልዑት ክጥመቁ ይኽእሉ ኢዮም። እዚ 
ዝኽውን ከኣ ግቡእ ክርስትያናዊ ትምርቲ ዝህብዎም ወለዶም ወይ ኣዕበይቶም ንምጥማቅ ምስ ዝሓቱ 
ኢዩ።



ናይ ጥምቀት ስነ-ስርዓት ከምቲ ናይቲ ሓታቲ ድሌት መሰረት ማይ ብምግጫብ፣ ብምፍሳስ ወይ 
ብምጥላቕ ክካየድ ይኽእል። (ማቴ 3፡1-7፣ 28፡16-20፣ ሐዋ 2፡37-41፣ 8፡ 35-39፤ 10 44-48፤ 16፡29-34፤ 

ሮሜ 6፡3-4፤ ገላ 3፡26-28፤ቆ 212 1ኛ ጴጥ 3፡18-22) 

13.ቅዱስ ቁርባን ወይ ድራር ጎይታ

17.ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስረቶ መዘከርታን ናይ ቁርባን ድራር መስዋእትነት ሞቱ 
ዝእውዽ ወሳኒ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓት ከም ዝኾነ ንኣምን። እዚ ከኣ ኣመንቲ ሕይወትን ድሕነትን፣ 
ብምኽንያት ክርስቶስ ናይ መንፈሳዊ በረኸታት ኩሉ ተኻፈልቲ ከም ዝኾኑ ዝገብር እዩ። ቅዱስ-ቁርባን 
ዝወሃብ ብፍላይ ጥቕሙ ንምግንዛብ ንዝተዳለዉ ኮይኑ ንሶም ከኣ ጎይታ ስጋብ ዝመጽእ ሞቱ 
ንምምስካር ይጥቀሙሉ።እዚ ናይ ኣመንቲ ሕብረት ግቡእ ስለ ዝኾነ ክሳተፉ ዘለዎም ብክርስቶስ 
ንዛኣምኑን ንቅዱሳን ፍቕሪ ዘለዎምን ጥራይ እዩ። ዘዳ 12 ፡1-14፤ማቴ 26፡26-29፤ ማር 14፡22-25፤ ሉቃ 

22፡17-20፤ዮሐ 6፡28-58፤ 1ኛ ቆሮ 10፡14-21፤ 11፡23-32)                    6

14.መለኮታዊ ፈውሲ

18.መጽሓፍ-ቅዱስ ብዛዕባ መለኮታዊ ፈውሲ ዝምህሮ ሕቂ ብምእማን ኣባላት ንሕሙማት ጸሎት 
ክገብሩ ነተባብዕ። ብተወሳኺ እ/ር ብምኽንያት ሓካይም ሰባት ከም ዝፍውስ ንኣምን።

15.ናይ ክርስቶስ ዳግማይ ምጽኣት

19. ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ከም ዝመጽእ ንኣምን። ምስ ኮነ ከኣ እቶም ብህይወት ንነብር ነቶም 
ሞይቶም ዝነበሩ ኣይንቕድሞምን። ግና ኣብኡ ተጸኒዕና ምስቶም ካብ ሞት ዝትንስኡ ቅዱሳን ንጎይታ 
ኣብ ኣየር ንምቕባል ንንጠቕ። ካበኡ’ውን ንዘልኣለም ምስ ጎይታ ንነብር። (ማቴ ፡25፡31-46፤ ዮሐ 14፡1-
3፤ ዮሐ 1፡9-11፤ ፊሊ 3፡20-21፤1ኛ ቆሮ 4፡13-18፤ ቲቶ 2፡11-14፤ዕብ 9፡26-28፤ 2ኛ ጴጥ 3፡3-15፤ ራዕ 1፡
7-8፤ 22፡7-20)

16.ትንሳኤ ምውታን፣ፍርድን ናይ ዘልኣለም ሕይወትን

20. ሓጢኣተኛታት ኮኑ ጻድቃን ካብ ሞት ተንሲኣኦም ምስ መንፈሶም ከም ዝራኸቡ ንኣምን።ሰናይ 
ዝገበረ ንህይወት፣ ክፉእ ዝገበረ ከኣ ንኩነኔ ከም ዝተንስኡ ንኣምን።

21.ኣብ ዝመጽእ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ከም ግብሩ ኣብ ቅድሚ እ/ር ቀሪቡ ፍርዲ ፍርዲ ከም ዝቕበል 
ንኣምን።

22.ንጎይታና ኢየሱስ-ክርስቶስ ዝኣመኑ ብምእዛዝ’ ውን ዝተኸተልዎ ኩሎም ዝኸበረ ዘልኣለማዊ 
ሕይወት ከም ዝረኽቡ ንኣምን። ስጋብ መወዳእታ ንስሓ ዘይኣተዉ ከኣ ኣብ ውሽጢ ሲኦል ይሳቀዩ። 
(ዘፍ 18፡25፤ 1ኛ ሳሙ 2፡10፤ መዝ 50፡6፤ ኢሳ 26፡19 ዳን 12፡2-3፤ ማቴ 25፡31-46፤ ማር 9፡43-48፤ ሉቃ 

16፡19-31፤ 20 ፡27-38 ፤ዮሀ 3፡ 16-18፤ 5፡25-29፤ 11፡ 21 -27፤ ሐዋ 17፡30-31፤ሮሜ 2፡ 1-16፤14፡712፤ 1ኛ 

ቆሮ 15፡12-58፤ 2ኛ ቆሮ 5፡10፤ 2ኛ ተሰ 1፡5-10 ራዕ 20 11-15 ፣22፡1-15)
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