ትምህርተ ሃይማኖት ኦርቶድክሳዊት /ክፍሌ ፩/።
ወሌዴ ዋሕዴ
ሉቀ ካህናት ኃይሇሥሊሴ ዓሇማየሁ ዯስታ /B.D./
በዳንቨር ኮልራድ፣ የዯብረ ሰሊም መዴኃኔዓሇም
ኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተክርስቲያን አስተዲዲሪና
የሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ካሉፎርኒያ ሀገረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅ
መግቢያ፦
በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊክ አሜን።

የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተክርስቲያንና የላልች አኃት አብያተ ክርስቲያናት መሠረታዊ እምነት «ተዋሕድ» ነው።
ተዋሕድን የሚተረጉም ኃይሇ ቃሌም ፣ «ወሌዴ ዋሕዴ» የሚሇው ነው።
ወሌዴ ዋሕዴ ሇሚሇው ሥያሜ መሠረቱ «ቃሌ ሥጋ ኮነ» የሚሇው ቃሇ ወንጌሌ ነው። ዮሐ ፩፥፲፬። ስሇሆነም፣ የዚህ
ዝግጅት ዏቢይ ርእስ /ዋና ርእስ/ ወሌዴ ዋሕዴ እንዱባሌ ተመርጦአሌ።
በዚህ ዝግጅት የሚቀርቡ ንኡሳን አርእስተ ትምህርት በየርእሳቸው እየታተቱ የሚቀርቡ ሆኖ ጥናቱ በማስረጃ የተዯገፈ
እንዱሆን ሇማዴረግ አዘጋጁ ተገቢውን ጥረት ያዯርጋሌ። ሇወጣቱ ግንዛቤ ይሰጣሌ ተብል የሚታመንበት ዝግጅት
እንዱሆንም በቀሊሌ አገሊሇጽ ሇማቅረብ ይሞክራሌ። የትምህርተ ሃይማኖት ምሥጢራዊ ይዘት ከመጽሐፍ ቅደስና ከአበው
ሉቃውንት የትርጉም ዘይቤ እየተገናዘበ ይቀርባሌ።
የዝግጁቱ ዋና ዓሊማ፣ ወጣቶች የትምህርተ ሃይማኖት ግንዛቤያቸውን እንዱያሰፉ ማዴርግ በመሆኑ፣ የቤተክርስቲያናችንን
መሠረተ እምነት ሉያዛቡ ከሚችለ አዲዱስ አስተሳሰቦችና የግሌ አስተያየቶች ፍጹም ነፃ የሆነ ኦርቶድክሳዊ ትምህርት ሆኖ
እንዱቀርብ ተገቢው ጥንቃቄ ይዯረጋሌ። ከአንባቢያን ሇሚቀርቡ ጥያቄዎች ሁለ አስፈሊጊው ትኩረት እየተሰጣቸው
ተገቢውን መሌስ እንዱያገኙ ማዴረግ የአዘጋጁ ተቀዲሚ ተግባርና ግዳታ ነው። ይህን ዝግጅት የሚከታተለ አንባብያንም
እያንዲንደን ኃይሇ ቃሌ፣ በማስተዋሌ መከታተሌ፣ ምሥጢሩንና ቁም ነገሩንም በጥንቃቄ መቅሰም ይጠበቅባቸዋሌ። ጥበብና
ማስተዋሌ የሚገኘው ከእግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ጥበቡንና ማስተዋለን ይስጠን። ከእግዚአብሔር አጋዥነትና
ረዴኤት ውጪ ምንም ምን የሚሆን ነገር ስሇላሇ፣ በተሇይም ባሕረ ጥበባት የሆነውን ትምህርተ መሇኮት ሇማቅረብ
መሞከር፣ ውቅያኖስን በእንቊሊሌ ቅርፊት... ማሇት በመሆኑ፣ የጥበባት አምሊክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበቡንና ማስተዋለን
እንዱሰጠን እንሇምነዋሇን።
ትምህርተ ሃይማኖት ኦርቶድክሳዊት
ትምህርተ ሃይማኖት መሇኮታዊ ምሥጢርን የሚያስረዲ እንዯመሆኑ ትምህርቱ ጥሌቅ፣ ረቂቅና ምጡቅ ነው። ይሁንና በዚህ
ዝግጅት ግን እንዯ ትምህርቱ ጥሌቀትና ምጥቀት ሳይሆን፣ እንዯ አዘጋጁ የዕውቀት ውሱንነትና እንዯ ተቀባዩ የአእምሮ ስፋት
መጠን፣ ግሌጽ በሆነ አቀራረብ ባጭር ባጭሩ ይቀርባሌ።
የሃይማኖት ትርጉም
ሇመሆኑ ሃይማኖት ምንዴን ነው?
ሃይማኖት ወይም እምነት ማሇት ማመን፤ መታመን፤ የፈጣሪን ሕሌውና ማወቅ፤ ከሃሉነቱን፣ መግቦቱንና ቸርነቱን መረዲት፤
መሇኮታዊ እውነታዎችን በትክክሌ መቀበሌ፤ በእግዚአብሔር መሇኮታዊ ሥራ ፈጽሞ አሇመጠራጠር፤ ጥርጥርን ከኅሉና
ማስወገዴ፤ ስሇ ሰማያዊ ሕይወት ጽኑ ተስፋ ማዴረግ በሚለ አገሊሇጾች ይተረጏማሌ።
ሃይማኖት በረቂቅ ሐሳብ፣ በሌብ ሰላዲነት፣ የሚጻፍ የአእምሮ መጽሔት ነው። ሃይማኖት የኅሉና መሰሊሌ በመሆኑ የዓሇምን
አስቸጋሪ ዲገት ይወጡበታሌ። ሃይማኖት የሕይወት መርከብ በመሆኑ ገፊውን ማዕበሌ ተቋቁመው ባሕሩን ይሻገሩበታሌ።
ንጉሠ ሰማይ ወምዴር እግዚአብሔርን ዯስ ያሰኙበታሌ። ዕብ ፲፩፥፮። ሌክና መጠን፣ ወሰንና ዲርቻ የላሇው መሇኮታዊ
ባሕርይ የሚታየው፣ ሕሌውናው ከሃሉነቱና መግቦቱ የሚታወቀው በሃይማኖት ነው።

ቅደስ ጳውልስ የሃይማኖትን ኃይሌ ሲተረጉም፦ «እምነትም ተስፋ ስሇምናዯርገው ነገር የሚያስረግጥ፣ የማናየውን ነገር
የሚያስረዲ ነው።» ይሌና በመቀጠሌም «ነአምር ከመ ተፈጥረ ዓሇም በቃሇ እግዚአብሔር። ዓሇም በእግዚአብሔር ቃሌ
እንዯተፈጠረ እናውቃሇን።» ብልአሌ። ዕብ ፲፩፥፩-፫። ሃይማኖት ፍጡርን ከፈጣሪው ጋር የሚያገናኝ የኅሉና መሰሊሌ
በመሆኑ ፍጡር የሃይማኖት መሰሊለና ዴሌዴዩ ከተሰበረበት ወዯ ፈጣሪው መዴረስ ይሳነዋሌ፤ ላሊ መዴረሻ ላሊ መንገዴ
ፈጽሞ የሇውም።
የሃይማኖት ኃይሌ ሌዩና ዕፁብ ዴንቅ የሚያሰኘው፣ ምዴራዊ ባሇሥሌጣን የማይገዛውን የሚገዛ፣ በዓይነ ሥጋ የማይታየውን
የሚያሳይ፣ በእጅ የማይዲሰሰውን የሚዲስስ፣ በሥጋዊ ጥበብ የማይመረመረውን የሚመረምር ምሥጢር መሆኑ ነው። ማቴ
፲፮፥፲፯።
ሌዕሌና ነፍስ /የነፍስ ሌዕሌና/ ክብረ ነፍስ የሚገኘው በሃይማኖት ነው፤ ከሃይማኖት ውጪ የሚሆነው ሁለ ኃጢአትና በዯሌ
ነው። «ወኲለ ዘይከውን ዘእንበሇ አሚን ኃጢአት ወጌጋይ ውእቱ። በእምነት ያሌሆነ ሁለ ኃጢአትም፣ በዯሌም ነው።» ሮሜ
፲፬፥፳፫። የሚታይና የማይታይ፣ ግዙፍና ረቂቅ፣ ሁለ ከማይታይ እንዯሆነ ማሇትም በመሇኮታዊ ሥሌጣን የተገኘ መሆኑን
ያሳውቃሌ።
እግዚአብሔር ሇፍጥረቱ ሁለ መገኘት ምክንያት ሳይሻሇት በከሃሉነቱ እምሀበአሌቦ ፈጥሮታሌ። ይህን ማወቅ የሚያስችሌ
ከሃይማኖት ውጪ ላሊ ጥበብ ፈጽሞ የሇም። የሰው ሌጅ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወራሽ የመሆን ዕዴሌ የሚያገኘው
በሃይማኖት ብቻ ነው። በዓሇም ያሇውን ሥርዓት በቀሊለ በምሳላነት ማየት ይቻሊሌ፤ ይኸውም የአንዴን ሰው ሃብትና
ንብረት ሇመውረስ በቀሊለ ባሇመብት መሆን የሚቻሇው የባሇጸጋው ወይም የባሇሀብቱ ሌጅ ሆኖ መገኘት ሲቻሌ ነው።
በእግዚአብሔር መንግሥትም በሃይማኖት ሌጅነትን ካሊገኙ የመንግሥቱ ወራሽ መሆን አይቻሌም።
«እውነት እውነት እሌሃሇሁ፤ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካሌተወሇዯ በቀር ወዯ እግዚአብሔር መንግሥት ሉገባ አይችሌም።»
እንዲሇ ጌታ በቅደስ ወንጌሌ። ዮሐ ፫፥፭።
«… ስሇዚህ ከእንግዱህ ሌጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይዯሇህም። ሌጅም ከሆንክ ዯግሞ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ።» ገሊ ፬፥፬-፯።
ሃይማኖት በአማኙ ዘንዴ ሦስት ነገሮች ተሟሌተው እንዱገኙ ግዴ ይሊሌ። እነዚህም፦
፩. ትክክሇኛ አረዲዴ /እውነት/
፪. የሌብ ንጽሕና /ቅንነት/
፫. መጥዎተ ርእስ፣ ማሇትም ጥብዓት፣ ራስን መካዴ፣ ራስን አሳሌፎ ሇሃይማኖት መገዛት ፈቃዯ ሥጋን አሸንፎ መስቀሌን
መሸከም የሚለ ናቸው። እነዚህ መሠረታዊ ነገሮች ያሌተሟለሇት አማኝ ግብዝ ሃይማኖተኛ ይባሊሌ።
ማስረጃ
«... እግዚአብሔር አንዴ እንዯሆነ ታምናሇህ፤ መሌካም ታዯርጋሇህ። አጋንንት ዯግሞ ያምናለ፤ ይንቀጠቀጡማሌ። …» ያዕ ፪፥
፲፬-፳፪። ማር ፭፥፯። ጌታም በቅደስ ወንጌሌ እንዱህ ይሇናሌ። «በሰማያት ያሇውን የአባቴን ፈቃዴ የሚያዯርግ እንጂ ጌታ
ሆይ ጌታ ሆይ የሚሇኝ ሁለ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይዯሇም።» ማቴ ፯፥፳፩።
«ሕዝቡንም ከዯቀ መዛሙርቱ ጋር ጠርቶ፣ እንዱህ አሊቸው፤ በኋሊዬ ሉመጣ የሚወዴ ቢኖር፣ ራሱን ይካዴ። መስቀለንም
ተሸክሞ ይከተሇኝ።» ማር ፰፥፴፬። ለቃ ፱፥፳፫። ማቴ ፲፥፴፰፣ ፲፮፥፳፬።
«ወኅሉናሁሰ ሇነፍስትነ ሞተ ያመጽእ ሊእላነ፤ ወሕሉናሁሰ ሇመንፈስ ሰሊመ ወሕይወተ ይሁብነ። የሥጋችን ፈቃዴ ሞትን
ያመጣብናሌ /ያስፈርዴብናሌ/ የነፍሳችን ፈቃደ ግን ሰሊምን ከእግዚአብሔር ጋር አንዴነትን ዴኅነትን ይሰጠናሌ። እስመ
ኅሉናሁ ሇነፍስትነ ፀሩ ሇእግዚአብሔር ውእቱ። የሥጋችን ፈቃደ የእግዚአብሔር ጠሊቱ ነውና ሞትን ያመጣብናሌ።» ሮሜ
፰፥፭-፰።
የሃይማኖት ዓሊማውና ግቡ፣ ሀሌዎተ እግዚአብሔርን ማሳወቅና ፍጡር በፈጣሪው ሕግና ትእዛዝ እየተመራ ዘሇዓሇማዊ
ክብር እንዱያገኝ ማዴረግ ነው። ማቴ ፳፭፥፴፬።
ሀሌዎተ እግዚአብሔርን ማወቅ ማሇትም ቅዴመ ዓሇም የነበረ፣ በማዕከሇ ዓሇም ያሇ፣ ዓሇምን አሳሌፎ የሚኖር፣ ፈጣሪ፣
መጋቢ ሠራዒ፣ በመሇኮታዊ ባሕርዩ ጸንቶ የሚኖር፣ ሇመንግሥቱ ሽረት፣ ሇሕሌውናው ኅሌፈት የላሇበት አንዴ ፈጣሪ፣ አንዴ
አምሊክ መኖሩን አውቆ ማመን ማሇት ነው።
«እስራኤሌ ሆይ ስማ፤ አምሊክህ እግዚአብሔር አንዴ እግዚአብሔር ነው።» ዘዲ ፭፥፬።
የማይታይና የማይመረመር፣ የማይገሰስና የማይዲሰስ፣ ሕያወ ባሕርይ እግዚአብሔር በከሃሉነቱ ሁለን የፈጠረ፣ በመግቦቱ
ሁለን የሚያስተዲዴር፣ በቸርነቱ ሁለን የሚጠብቅ አምሊክ በመሆኑ ሇፍጥረቱ የሚታወቅበት ገጽታ አንደ ይኸው ነው።
ሁለን የሚገዛ፣ ሁለን የሚያስተዲዴር በመሆኑ ይቅርታውና መግቦቱ በሁለም ሊይ ነው።

«እስመ ቅንየትከ ወምሌክናከ ሊዕሇ ኲለ፣ ይሬስየከ ትሣሃሌ ሊዕሇ ኲለ። ማሇት በሁለ ሊይ ያሇ ሥሌጣንህና አገዛዝህ ሁለን
ይቅር እንዴትሌ ያዯርግሃሌ።» እንዱሌ።
«… እርሱ በክፉዎችና በበጎዎች ሊይ ፀሐይን ያወጣሌና፤ በጻዴቃንና በኃጢአተኞችም ሊይ ዝናቡን ያዘንባሌና።» ማቴ ፭፥፵፭።
በከሃሉነቱ ዓሇምን የፈጠረ እግዚአብሔር የማይታይ፣ የማይመረመርና የማይዲሰስ፣ እንዯሆነ ቢታወቅም፣ ባሕርዩ
ከሚገሇጽባቸው አያላ መገሇጫዎች ጥቂቶቹን በምሳላነት መመሌከት ይቻሊሌ። እነሱም፦
፩. ፈጣሪ
፪. ከሃሉ
፫. ምለእ
፬. ዘሇዓሇማዊ
፭. ቅደስ
፮. ፍጹም
፯. ማእምር /አዋቂ/ ጥበበኛ የሚለ ናቸው። እነዚህን በዝርዝር እንመሇከታሇን።

ምንጭ:-www.mahiberekidusan.org

