ሳልሳይ፤ “ብእኡውን ምስ ኣመንኩም፡ ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም”፣ ዝብል ሓረግ ኣብ መወዳእታ

ቐሪብና ነጽንዓዮ። ሃዋርያ እቲ ነቶም ካብ ሱር-መሰረቶም ኣህዛብ ዝዀኑ ኣመንቲ ክርስትያን፤
“ንስኻትኩምውን ብእኡ [ነቲ ዕድል ርስቲ ረኸብኩምዎ]”፣ እናበለ ኽገልጸሎም ዝጀመረ ሓቂ፡ ክሳዕ ኣብዚ
ሓረግ እዚ ቐጺሉዎ ኣሎ። ኣብቲ ብቕድሚ እዚ እተዛተናሉ ሓረግ፡ ነቲ ዕድል ርስቲ ብኸመይ ከም
ዝረኽቡዎ፤ “ቓል ሓቂ፡ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል፡ ምስ ሰማዕኩም”፣ ኢሉ፡ ነጊሩዎ ጸኒሑ ነበረ። ሕጂ ድማ
ኻብኡ ቐጺሉ፡ ነቲ ቓል ሓቂ ዝዀነ ወንጌል ምድሓን ሰሚዖምን ኣሚኖምን ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ኰይኖም
ብመንፈስ ቅዱስ ከም እተሓተሙ፡ ይነግሮም ኣሎ። ነቲ ኣብዚ ሓረግ እዚ ገሊጹዎ ዘሎ ሓቂ ቐሪብና
እናተገንዘብና ኸነስተውዕሎ ምእንቲ ኽከኣለና ድማ፡ ኣብ ክልተ ነጥብታት ከፊልና ኸነጽንዖ ኢና።
1ይ፤ “ብእኡውን ምስ ኣመንኩም፡ … ተሓተምኩም”፣ ዝብል ሓረግ ቅድም ቀሪብና ነጽንዓዮ። እዚ ድማ
ትርጕም እቲ፤ “ኢን ህኦይ ካይ ፒስተዩሳንትስ ኤስፍራጊስቴተ” (ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε)፣
ዝብሃል ሓረግ ግሪኽ እዩ። እዚ “/ብእኡ-/” ተተርጒሙ ዘሎ “ኢን ህኦይ” (ἐν ᾧ) ዝብሃል ሓረግ ግሪኽ፡
ብሰለስተ እተፈላለዩ መገድታት ክትርጐም ይከኣል እዩ። 1ይ፤ እቲ ኽንድስም ነቲ ብቕድሚኡ እተጠቐሰ
“ወንጌል” ወኪሉ ብመልክዕ ኣጓጕላይ ጾታ ኸም ዘሎ ገቢሩ ዝወስድ ትርጕም እዩ። ነቲ “ብእኡውን ምስ
ኣመንኩም” ዝብል ሓረግ፡ በቲ ወንጌል ምስ ኣመንኩም፡ ኢሉ ዝትርጕሞ ትርጕም ከኣ እዩ። 2ይ፤ እቲ
ኽንድስም ንክርስቶስ ወኪሉ ዝቘመ ኽንድስም ገቢሩ ዝውስዶ፡ ነቲ “ብእኡውን ምስ ኣመንኩም” ዝብል ሓረግ
ድማ፡ ልክዕ ከምዚ ኣብ ትርጕም ትግርኛ ዘሎ ገቢሩ “ብክርስቶስ ምስ ኣመንኩም”፡ ኢሉ ዝትርጕሞ ትርጕም
እዩ። 3ይ፤ ነቲ “ብእኡ” ተተርጒሙ ዘሎ ሓረግ፤ ኣብኡ፡ ኣብ ውሽጡ፡ ኣብቲ ውሽጡ፡ ዘስምዕ ትርጕም ዝህብ
ሓረግ ከም ዝዀነ ገቢሩ ዝወስዶ ትርጕም እዩ። እቲ ኣነ ተቐቢለዮ ዘሎኹ ትርጕም ድማ፡ እዚ ብሳልሳይ
ነጥቢ ተርጒመዮ ዘሎኹ ትርጕም እዩ። እቲ “/ብእኡ-/” ተተርጒሙ ዘሎ “ኢን ህኦይ” (ἐν ᾧ) ዝብሃል ሓረግ
ግሪኽ፡ ኣብዚ ዓውደ-ንባብ እዚ ሰለስተ ጊዜ ተደጋጊሙ ኣሎ (ኤፌሶን 1፡11-12፡ 13(2ጊዜ))። ኣብ ሰለስቲኡ ሳዕ
ድማ፡ ሓደ ዓይነት ትርጕም ሓዚሉ እዩ ወፊሩ ዘሎ። እቶም ካብ ሱር-መሰረቶም ኣህዛብ ዝዀኑ ኣመንቲ
ክርስትያናት፡ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ የሱስ ኰይኖም፡ ነቲ ዕድል ርስቲ ዝረኸቡዎ፡ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ
ኰይኖም ድማ ምስ ኣመኑ ተሓተሙ።
ስለዚ እቲ “/ብ-/” ተተርጒሙ ዘሎ “ኢን” (ἐν) ዝብሃል ቃል፤ /ብ-/፡ ወይ ኣብ፡ ኣብቲ፡ ኣብ ውሽጢ፡ ዝትርጐም
መስተዋድዳይ እዩ። ኣብዚ ዓውደ-ንባብ እዚ ድማ፡ ነቲ ኣምር ጽፍሒ ዝህብ ኣብ፡ ኣብቲ፡ ኣብ ውሽጢ፡ ዘስምዕ
ትርጕሙ ሓዚሉ እዩ ወፊሩ። እቲ “/-እኡ/” ተተርጒሙ ዘሎ “ህኦይ” (ᾧ) ዝብሃል ቃል ድማ፤ ሕቲ ኣንፋታዮት
ጽፍሒ (dative locative case)፡ ንጽል ቍጽሪ፡ ተባዕታይ ጾታ፡ ኣዛማዳዮት ክንድስም (relative pronoun)፡ እቲ
“ሆስ” ( ς) ዝብል ክንድስም እዩ። እዚ ኣዛማዳይ ክንድስም እዚ ድማ፡ ነቲ ብቕድሚኡ “ብክርስቶስ” (1፡11-12)
ተባሂሉ ተጠቒሱ ዘሎ ስም ወኪሉ ዝቘመ ኽንድስም እዩ። ስለዚ እቲ “ብእኡ” ተተርጒሙ ዘሎ “ኢን ህኦይ”
(ἐν ᾧ) ዝብሃል ሓረግ፤ “ብክርስቶስ”፡ ወይ “ኣብ ክርስቶስ”፡ “ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ”፡ “ኣብቲ ውሽጢ ክርስቶስ”፡
ዝብል ሓሳብ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። እቲ ሓረግ ኣብቲ መጀርታ ቦታ እቶም ክልተ ጥቕስታት ብምህላዉ ድማ፡
እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣባታቶም ኣኽሪሩን ጸቒጡን (emphatically) ዝዛረበሉ ዘሎ ነጥቢ፡ ንሱ እቲ “ኣብ
ክርስቶስ” ዝብል ሓሳብ ምዃኑ የርእይ ኣሎ። እቲ “/-ውን/” ተተርጒሙ ዘሎ “ካይ” (καὶ) ዝብሃል ቃል ከኣ፡
እቲ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ብምዃኖም ዝረኸቡዎ ኽዝርዘር ዝጀመረ መንፈሳዊ በረኸታት፡ ኣብዚውን ቀጺሉ
ኸም ዘሎ እናሓበረ ዝጠምር መስተጻምራይ እዩ።
እቲ “ምስ ኣመንኩም” ተተርጒሙ ዘሎ “ፒስተዩሳንትስ” (πιστεύσαντες) ዝብሃል ቃልውን፤ ሕቲ ሰማያዮት
(nominative case)፡ ብዙሕ ቍጽሪ፡ ተባዕታይ ጾታ፡ ካልኣይ ኤረስት እዋን፡ ገቢራዊ ዓምድ፡ ኢወሳናዮት ቅጽላዊግሲ (anarthrous participle)፡ እቲ “ፒስተዩኦ” (πιστε ) ዝብሃል ግሲ እዩ። እዚ ግሲ እዚ ድማ፤ ብዓሚቝ
ርትዒ ምእማን፡ ተረቲዕካ ብሓቂ ምእማን፡ ብዓሚቑ ርትዒ እቲ ሓቂ ተረቲዕካ ምእዛዝ፡ ዘስምዕ ትርጕም ዝህብ
ግሲ እዩ። በዚ መዛርዑ እዝን ነዚ ትርጕሙ እዚ ሓዚሉን ድማ፡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣስታት ክልተ ሚእትን
ኣርብዓን-ሓሙስተን (245) ጊዜ ኣቢሉ ወፊሩ ኣሎ1። እዚ ግሲ እዚ ድማ ኻብቲ፤ እምነት፡ ዓሚቝ ርትዒ እቲ
1

(ኤፌሶን 1፡13፡ 19-21፣ ማቴዎስ 8፡13(2ጊዜ)፣ 9፡28፣ 18፡6፣ 21፡22፡ 25፡ 32(3ጊዜ)፣ 24፡23፡ 26፣ 27፡42፣ ማርቆስ 1፡15፣ 5፡36፣ 9፡
23(2ጊዜ)፡ 24፡ 42፣ 11፡23-24(2ጊዜ)፡ 31፣ 13፡21፣ 15፡32፣ 16፡13፡ 14፡ 16፡ 17፣ ሉቃስ 1፡20፡ 45፣ 8፡12፡ 13፡ 50፣ 16፡11፣ 20፡5፣
22፡67፣ 24፡25፣ ዮሃንስ 1፡7፡ 50፣ 2፡11፡ 22፡ 23፡ 24፣ 3፡12(3ጊዜ)፡ 14-15፡ 16፡ 18(3ጊዜ)፡ 36፣ 4፡21፡ 39፡ 41፡ 48፡ 50፡ 53፣ 5፡24፡
38፡ 44፡ 46(2ጊዜ)፡ 47(2ግዜ)፣ 6፡29-30(2ጊዜ)፡ 35፡ 36፡ 40፡ 47፡ 64(2ጊዜ)፡ 69፣ 7፡5፡ 31፡ 38፡ 39፡ 48፣ 8፡24፡ 30፡ 31፡ 45፡ 46፣ 9፡
18፡ 35፡ 36፡ 38፣ 10፡25፡ 26፡ 37-38(4ጊዜ)፡ 42፣ 11፡15፡ 25፡ 26(2ጊዜ)፡ 27፡ 40፡ 42፡ 45፡ 48፣ 12፡11፡ 36፡ 37፡ 38፡ 39፡ 42፡
44(2ጊዜ)፡ 46፡ 47፣ 13፡19፣ 14፡1(2ጊዜ)፡ 10፡ 11(2ጊዜ)፡ 12፡ 29፣ 16፡9፡ 30፡ 31፣ 17፡20፡ 21፣ 19፡35፣ 20፡25፡ 31(2ጊዜ)፣ ግብሪ
ሃዋርያት 2፡44፣ 4፡4፡ 32፣ 5፡14፣ 8፡12፡ 13፡ 37(2ጊዜ)፣ 9፡26፡ 42፣ 10፡43፣ 11፡17፡ 21፣ 13፡12፡ 39፡ 41፡ 48፣ 14፡1፡ 23፣ 15፡5፡ 7፡
11፣ 16፡27፡ 31፡ 34፣ 17፡12፡ 34፣ 18፡8(2ጊዜ)፡ 27፣ 19፡2፡ 4፣ 20፡8(2ጊዜ)፡ 29(2ጊዜ)፣ 21፡20፣ 22፡18፡ 19፣ 24፡14፣ 26፡27)2ጊዜ)፣

ሓቂ፡ እምንቶ፡ እምንነት፡ ዘስምዕ ትርጕም ዝህብ “ፒስቲስ” (π στις) ዝብሃል ስም ዝመጽኤ ግሲ እዩ። በዚ
መዛርዕ ስም እዝን ነዚ ተገሊጹ ዘሎ ትርጕሙ እዚ ሓዚሉን ድማ፡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣስታት ክልተ ሚእትን
ኣርብዓን (240) ጊዜ ኣቢሉ ወፊሩ ኣሎ2። እቲ በዚ ቓል እዚ ዝግለጽ “ዓሚቕ ርትዒ እቲ ሓቂ” ግና፡ ምእዛዝ
ዘኽትል ዓሚቝ ርትዒ ድማ እምበር፡ ብሓሳብ ክትሰማማዕ ጥራይ ዝገብር ዓይነት ርትዒ ኣይኰነን። እቲ
“እምነት” ተተርጒሙ ዘሎ “ፒስቲስ” (π στις) ዝብሃል መዛርዕ ስምውን፡ ካብቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓምሳንኣርባዕተን (54) ጊዜ ወፊሩ ዘሎ፤ “ብዓሚቑ ርትዒ እቲ ሓቂ ተረቲዕካ ምእዛዝ” ዘስምዕ ትርጕም ዝህብ
“ፐይተኦ” (πείθ ) ዝብሃል ጕንዲ ግሲ ዝመጽኤ ስም እዩ3። ኣብ ምሉእ ሓድሽ ኪዳን ድማ፡ እምነት ማለት
ምእዛዝ ማለት ምዃኑ ብግሁድ ተጻሒፉ ኣሎ (ዮሃንስ 3፡36፣ ግብሪ ሃዋርያት 6፡7፣ ሮሜ 15፡18፣ 2ይ
ተሰሎንቄ 1፡8፣ እብራውያን 5፡9፣ 1ይ ጴጥሮስ 4፡17)። እቲ፤ “ምእዛዝ እምነት” ዝብል ሓረግውን ብንጹ
ተጠቒሱ ኣሎ (ግብሪ ሃዋርያት 6፡7፣ ሮሜ 1፡5፣ 16፡26)።
እታ እንዛረበላ ዘሎና ሓቅ-ዝዀነ እምነት ግና፡ ኣብ ሓቂ እተሰረተትን ኣብ ባይታ ጭብጢ እተነጸፈትን ዓይነት
እምነት እምበር፡ ኣብ መሰረት ዘየብሉ ሃዋህው እተንጠልጠለት ዓይነት እምነት ኣይኰነትን። እቲ ጸሓፋይ
መልእኽቲ እብራውያን፡ ነታ እንዛረበላ ዘሎና ዓይነት እምነት፤ “እምነት ግና ተስፋ ዚግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር፡
ናይቲ ዘይርኤ ነገር ምርዳእ እያ” (እብራውያን 11፡1)፣ ኢሉ፡ ገሊጽዋ ኣሎ። እምብኣር እምነት፡ ብዛዕባ እቲ
ዘይርኣይ ክዉን ነገር ርግጽነትን ምርዳእን ትህብ እያ። እቲ ቕኑዕን ትኽክልን መገልጺ እታ ኣብ ኣምላኽ
ዘላትና እምነት ድማ፡ እዚ እዩ። እታ ኣብ ኣምላኽ ዘላትና እምነት፡ ኣብ ድልዱል ጭብጢ ሓቂ እቲ ቕዱስ
ጽሑፍን ኣብ ምስክርነት እቶም ብቕድሜና ዝሓለፉ ኣቦታት እምነትን እያ እትስረት። ኣብ ቅዱስ ጽሑፍ፡
ዘይተድሕን ከላስ ውሕስትነት ሓሶት እትህብ ዓይነት እምነትውን ተጠቒሳ ስለ ዘላ (ያእቆብ 2፡14-26)፡ እታ
ብሓቂ እተድሕን ሓቅ-ዝዀነ ዓይነት እምነት እንታይ ምዃና ብትኽክል ምግላጻ ኣዝዩ ተደላዪ እዩ።
እታ እተድሕን ሓቅ-ዝዀነት እምነት፡ ኵሉ ሳዕ፡ ሓቅ-ዝኸነት ንስሓን ሓቅ-ዝዀነት ምእዛዝን ምስኣ ሒዛ እያ
እትዓዪ። እታ መጀመርታ ስጕምቲ እታ እተድሕን እምነት ድማ፡ እታ ሓቅ-ዝዀነት ንስሓ እያ። እቲ ኣብ
ሓድሽ ኪዳን “ንስሓ” ተተርጒሙ ዘሎ ቓል ግሪኽ ድማ፡ እቲ “መታኖያ” ( ετ ν ια) ዝብሃል ጽሙር ስም እዩ።
እዚ ቓል እዚ ንባዕሉ ኸኣ፡ ካብቲ “መታኖኦ” ( εταν
) ዝብሃል ጽሙር ግሲ ዝመጽኤ ስም እዩ። እቲ
ብቕድመ-ጥብቆ ተለቂቡ ዘሎ “መታ” ( ετ ) ዝብሃል ቃል፤ ምስ፡ ብድሕሪ፡ ብታሕቲ፡ ብውሽጢ፡ ዘስምዕ
ትርጕም ዝህብ መስተዋድዳይ እዩ። እቲ “ኖኤኦ” (ν
) ዝብሃል ቀንዲ ጕንዲ እቲ ግሲ ድማ፤ ምሕሳብ፡
ምግንዛብ፡ ምስትውዓል፡ ዘስምዕ ትርጕም ይህብ። ክልቲኦም ብሓደ ምስ ተጸመሩ ድማ፤ ኣተሓሳስባኻ ምቕያር፡
ኣረኣእያ ምቕያር፡ ኣእምሮኻ ምቕያር፡ ኣንፈት ኣኻይዳኻ ምቕያር፡ ዘስምዕ ትርጕም ግሲ ኣቘሙ። በዚ
መዛርዑ እዝን ነዚ ትርጕም እዚ ሓዚሉን ድማ፡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሳላሳን-ኣርባዕተን (34) ጊዜ ወፊሩ ኣሎ4።

27፡25(2)፣ ሮሜ 1፡16፣ 3፡2፡ 22፣ 4፡3፡ 5፡ 11፡ 17፡ 18፡ 24፣ 9፡33፣ 10፡4፡ 8፡ 9-11(4ጊዜ)፡ 14(2ጊዜ)፡ 16፣ 13፡11፣ 14፡2፣ 15፡13፣
1ይ ቈረንቶስ 1፡21፣ 3፡5፣ 9፡17፣ 11፡18፣ 13፡7፣ 14፡22(2ጊዜ)፣ 15፡1-2፡ 11፣ 2ይ ቈረንቶስ 4፡13(2ጊዜ)፣ ገላትያ 2፡7፡ 16፣ 3፡6፡ 22፣
ፊሊጲ 1፡29-30፣ 1ይ ተሰሎንቄ 1፡7፣ 2፡4፡ 10፣ 4፡13፡ 14፣ 2ይ ተሰሎንቄ 1፡9-10፣ 2፡10፡ 11፡ 12፣ 1ይ ጢሞቴዎስ 1፡11፡ 16፣ 3፡16፣
2ይ ጢሞቴዎስ 1፡12፣ ቲቶስ 1፡3፣ 3፡8፣ እብራውያን 4፡3፣ 11፡6፣ ያእቆብ 2፡19(2ጊዜ)፡ 23፣ 1ይ ጴጥሮስ 1፡8፡ 21፣ 2፡6፡ 7፣ 1ይ
ዮሃንስ 3፡23፣ 4፡1፡ 16፣ 5፡1፡ 5፡ 10(3ጊዜ)፡ 13፣ ይሁዳ 1፡5)።
2
(ኤፌሶን 1፡15፣ 2፡7-8፣ 3፡12፡ 17፣ 4፡5፡ 12-13፣ 6፡16፡ 23፣ ማቴዎስ 8፡10፣ 9፡2፡ 22፡ 29፣ 15፡28፣ 21፡20-21(2ጊዜ)፣ 23፡23፣
ማርቆስ 2፡5፣ 4፡40፣ 5፡34፣ 10፡52፣ 11፡22፣ ሉቃስ 5፡20፣ 7፡9፡ 50፣ 8፡25፡ 48፣ 17፡5፡ 6፡ 19፣ 18።8፡ 42፣ 22፡32፣ ግብሪ ሃዋርያት
3፡16(2ጊዜ)፣ 6፡3፡ 7፡ 8፣ 11፡24፣ 14፡8፡ 9፡ 22፡ 27፣ 15፡9፣ 16፡5፣ 17፡30-31፣ 20፡21፣ 24፡24፣ 26፡18፣ ሮሜ 1፡5፡ 8፡ 9-12፡
17(3ጊዜ)፣ 3፡3፡ 22፡ 25፡ 26፣ 27፡ 28፡ 30-31(3ጊዜ)፣ 4፡5፡ 9፡ 11-14(4ጊዜ)፡ 16(2ጊዜ)፡ 19፡ 20፣ 5፡1፡ 2፣ 9፡30፡ 32፣ 10፡6፡ 8፡ 17፣
11፡20፣ 12፡3፡ 6፣ 14፡1፡ 22-23(3ጊዜ)፣ 16፡25-26፣ 1ይ ቈረንቶስ 2፡5፣ 12፡9፣ 13፡2፣ 15፡13፡ 14፡ 17፣ 16፡13፣ 2ይ ቈረንቶስ 1፡
24(2ጊዜ)፡ 4፡13፣ 8፡7(2ጊዜ)፣ 10፡15፣ 13፡5፣ ገላትያ 1፡23፣ 2፡16(2ጊዜ)፡ 20፣ 3(14ጊዜ)፣ 5፡6(2ጊዜ)፡ 22፣ 6፡10፣ ፊሊጲ 1፡25፡ 2728፣ 2፡27፣ 3፡9(2ጊዜ)፣ ቈሎሴ 1፡3-4፡ 22-23፣ 2፡5፡ 7፡ 12፣ 1ይ ተሰሎንቄ 1፡3፡ 8፣ 3፡2፡ 5-7(3ጊዜ)፡ 10፣ 5፡8፣ 2ይ ተሰሎንቄ 1፡34(2ጊዜ)፡ 11፣ 2፡13፣ 3፡2፣ 1ይ ጢሞቴዎስ 1፡2፡ 4፡ 5፡ 14፡ 18-19(2ጊዜ)፣ 2፡7፡ 15፣ 3፡9፡ 13፣ 4፡1፡ 6፡ 12፣ 5፡8፡ 12፣ 6፡10-12(3ጊዜ)፡
21፣ 2ይ ጢሞቴዎስ 1፡5፡ 13፣ 2፡18፡ 22፣ 3፡8፡ 10፡ 15፣ 4፡7፣ ቲቶስ 1፡1፡ 4፡ 12፣ 2፡2፡ 10፣ 3፡15፣ ፊልሞን 1፡4-7(2ጊዜ)፣
እብራውያን 4፡2፣ 6፡1፡ 12፣ 10፡22፡ 38-39(2ጊዜ)፣ 11(24ጊዜ)፣ 12፡2፣ 13፡7፣ ያእቆብ 1፡3፡ 6፣ 2፡1፡ 5፣ 14(2ጊዜ)፡ 17-18(4ጊዜ)፡ 20፡
22(2ጊዜ)፡ 24፡ 26፣ 5፡15፣ 1ይ ጴጥሮስ 1፡5፡ 7፡ 9፡ 21፣ 5፡9፣ 2ይ ጴጥሮስ 1፡1፡ 5፣ 1ይ ዮሃንስ 5፡4፣ ይሁዳ 1፡3፡ 20፣ ራእይ 2፡13፡
19፣ 13፡10፣ 14፡12)።
3
(ማቴዎስ 27፡20፡ 43፣ 28፡14(2ጊዜ)፣ ማርቆስ 10፡24፣ ሉቃስ 11፡22፣ 16፡31፣ 18፡9፣ 20፡6፣ ግብሪ ሃዋርያት 5፡36፡ 37፡ 40፣ 12፡19፣
13፡43፣ 14፡19፣ 17፡3፡ 4፣ 18፡4፣ 19፡8፡ 26፣ 21፡14፣ 23፡21፣ 26፡26፡ 28፣ 27፡11፣ 28፡23፡ 24፣ ሮሜ 2፡8፡ 19፣ 8፡37-39፣ 15፡
14(2ጊዜ)፣ 2ይ ቈረንቶስ 1፡9፣ 2፡3፣ 5፡11፣ ገላትያ 1፡10፣ 3፡1፣ 5፡7፡ 10፣ ፊሊጲ 1፡6፡ 14፡ 25፣ 2፡14፣ 3፡3፣ 2ይ ተሰሎንቄ 3፡4፣
2ይ ጢሞቴዎስ 1፡5፡ 12፣ ፊልሞን 1፡21፣ እብራውያን 2፡13፣ 6፡9፣ 11፡13፣ 13፡17፡ 18፣ ያእቆብ 3፡3፣ 1ይ ዮሃንስ 3፡19)።
4
(ግብሪ ሃዋርያት 2፡38-39፣ 3፡19፣ 8፡22፣ 17፡3031፣ 26፡20፣ ማቴዎስ 3፡2፣ 4፡17፣ 11፡19፡ 20፡ 21፣ 12፡41፣ ማርቆስ 1፡15፣ 6፡12፣
ሉቃስ 10፡13፣ 11፡32፣ 13፡3፡ 5፣ 16፡30፣ 17፡3፡ 4፡ 7፡ 10፣ 2ይ ቈረንቶስ 12፡21፣ ራእይ 2፡5፡ 16፡ 21፡ 22፣ 3፡3፡ 19፣ 9፡20፡ 21፣ 16፡
9፡ 11)።

እዚ ግሲ እዚ ድማ፡ ወላኳ ኣብቲ ውጽኢቱ ለውጢ ኣኻይዳ ኽርኣይ ዝደልይ ምዃኑ ግሁድ እንተ ዀነ፡ እቲ
ቐንድን ዋናን ሓሳቡ ግና፤ ለውጢ ኣእምሮ፡ ለውጢ ኣተሓሳስባ፡ ለውጢ ኣረኣእያ፡ ዝጽውዕ ግሲ እዩ።
እቲ “ተነስሑ” ዝብል ኣምላኻዊ ትእዛዝ ድማ፡ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት፡ ኣካል እቲ እቶም ሃዋርያ
ዝሰበኽዎ መልእኽቲ ዀይኑ፡ ብተደጋጋሚ ተጠቒሱ ኣሎ (ግብሪ ሃዋርያት 2፡28-29፣ 3፡19፣ 5፡31፣ 8፡22፣
11፡18፣ 13፡24፣ 17፡30-31፣ 20፡21፣ 26፡20)። እታ ሓቅ-ዝዀነ ንስሓ ድማ፡ ንሓጢኣት ገዲፍካ፡ ኣኻይዳኻ
ዅሉ ኽትቅይር ክትውስን ዝገብረካ፡ ካብ ኣምላኽ ዝዀነ፡ ኣብ ምድሓን ዘብጽሕ ጓሂ ተምጽእ እያ። ሃዋርያ
ጳውሎስ፡ እታ ሓቅን ካብ ኣምላኽን ዝዀነትን ንስሓ፡ ንሳ ጓሂ ኸም እተምጽእን ኣብ ምድሓን ከም እተብጽሕን
ከምዚ ዝስዕብ ገቢሩ ብግሁድ ጽሒፉ እንሆ፤

8፡- በታ ደብዳበይ ኣጕህየኩም እንተ ዀንኩ እኳ፡ ተጥዒሰ ኽነሰይ ኣይጠዐስን እየ። እታ ደብዳበ እቲኣ፡
ንጊዜኡ ጥራይ እንተ ዀነ እኳ፡ ከም ዘጕሃየትኩም እርኢ ኣሎኹ እሞ፡ 9፡- ካባና ገለ ጕድኣት ምእንቲ
ኸይትረኽቡስ፡ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኢኹም ዝጕሄኹም፡ ንንስሓ ስለ ዝጕሄኹም እምበር፡ ሕጂ ስለ
ዝጕሄኹም ኣይኰንኩን ዝሕጐስ ዘሎኹ። 10፡- ማለት፡ ጓሂ ኸም ፍቓድ ኣምላኽሲ ንምድሓን ዚኸውን
ዘይትጠዐሰሉ ንስሓ የምጽእ፡ ጓሂ ዓለም ግና ሞት እዩ ዜምጽእ። 11፡- እንሆ፡ እዚ ኸም ፍቓድ ኣምላኽ
ዝጕሄኹምዎ ኽንደይ ጸዓት ዘየምጽኣልኩም፡ ክንደይ ምምጽራይ፡ ክንደይ ምንጽርጻር፡ ክንደይ ፍርሃት፡
ክንደይ ናፍቖት፡ ክንደይ ቅንኣት፡ ክንደይ መግናሕቲ ዘየምጽኣልኩም። በዚ ነገር እዚ፡ ብዅሉ ንጹሃት
ምዃንኩም ርእስኹም ኣርኤኹም (2ይ ቈረንቶስ 7፡8-11)።
እምብኣር ኣብ ሓድሽ ኪዳን፡ እቲ “ንስሓ” ዝብል ቃል፡ ኵሉ ሳዕ፤ ምልዋጥ ዕላማን ምልዋጥ ኣተሓሳስባን ካብ
ሓጢኣት ምምላስን፡ እዩ ዝነግር። ዝያዳ ዅሉ ድማ፡ ካብቲ ባህርይ እቲ ኣረጊት ሰብን ኣኻይዳኡን ምምላስን
ኣብቲ እግዚኣብሄር ዘዳለዎ ምድሓን ኣቢልካ ገጽካ ጠዊኻ ምምላስን ዝጽውዕ ቃል እዩ። ነዚ እንብሎ ዘሎና
ሓሳብ ድማ፡ ሃዋርያ ጳውሎስ፡ ኣብታ ንቕዱሳን ተሰሎንቄ ዝጸሓፈሎም ቀዳመይቲ መልእኽቱ ኸምዚ ዝስዕብ
ገቢሩ ገሊጹዎ እንሆ፤

ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ፡ ነቲ ኻብ ምዉታት ዘተንስኦ እሞ ካብቲ ዚመጽእ ቊጥዓ
ዜድሕነና ወዱ የሱስ የሱስ ከኣ ካብ ሰማያት ክትጽበዩ፡ ካብ ጣኦታት ናብ ኣምላኽ ከመይ ጌርኩም ከም
እተመለስኩምን፡ እቲ ናባኻትኩም ምእታውና ኸመይ ዝበለ ኸም ዝነበረን፡ ብዛዕባና ባዕላቶም ይነግሩ
እዮም (1ይ ተሰሎንቄ 1፡9-10)።
ስለዚ እታ ምስታ እተድሕን እምነት እተኸይድ ሓቅ-ዝዀነ ንስሓ፤ ካብ ርኽሰት ምምላስ፡ ኣብ ኣምላኽ ኣቢልካ
ምምላስ፡ ንኣምላኽ ከተገልግሎ ምኽርኻ ምውዳእ፡ ዝብሉ ሰለስተ ነገራት እተጠቓልል ዓይነት ንስሓ እያ። እዞም
ሰለለተ ነገራት እዚኣቶም ዘይተርእይ ዓይነት ንስሓ ግና፡ ሓሳብካ ምልዋጥ ተባሂላ ኽትጽዋዕውን ኣይትበቅዕን
እያ። እምብኣር እታ ሓቅ-ዝዀነት ንስሓ፡ ወላኳ ጓህን ጣዕሳን ጸጸትን እትሓቍፍ ዓይነት ንስሓ እንተ ዀነት፡
ንሳቶም ጥራይ ግና ኣይኰነትን። እታ ሓቅ-ዝዀነት ንስሓሲ፡ ኣንፈት ፍቓድ ሰብ እትልውጥን ብዕላማ
ንፍትወት ሓጢኣት ክሒድካ ንጽድቂ ኽስዕብ ክትውስን እትገብርን ዓይነት ንስሓ ደኣ እያ። እታ ኸምዚ
ዘመሰለት ዓይነት ንስሓ ድማ፡ እግዚኣብሄር ባዕሉ ዝህባ ውህበት ኣምላኽ ዝዀነት ንስሓ እያ (ግብሪ ሃዋርያት
11፡18፣ 2ይ ጢሞቴዎስ 2፡25)። እቲ ምድሓንን ምስኡ ዝኸይድ ዘበለ ዅሉ ነገርን ንሰባት ዝህቦም፡
እግዚኣኣብሄር ባዕሉ ምዃኑ ድማ፡ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ዝስዕብ ምዕራፍ እዛ መልእኽቱ እዚኣ፤ “ሓደ እኳ
ኸይምካሕሲ፡ ካብ ግብሪ ኣይኰነን እሞ፡ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሐንኩም፡ እዚ ኸኣ ውህበት ኣምላኽ እዩ
እምበር፡ ካባኻትኩም ኣይኰነን” (ኤፌሶን 2፡8-9)፣ ኢሉ፡ ኣፍሊጡና ኣሎ። ኣብታ ንቕዱሳን ፊሊጲ ዝጸሓፈሎም
መልእኽቱውን፤ “እቲ ኣባይ ዝርኤኹምዎ ሕጂውን ኣባይ እትሰምዕዎ ዘሎኹም ገድሊ፡ ከምኡ ዝበለ
እናበጽሓኩም፡ ሳላ ክርስቶስ ምእንታኡ መከራ ድማ ክትጸግብ እምበር፡ ብእኡ ኽትኣምኑ ጥራይ ኣይኰነን ጸጋ
ተውሂቡኩም ዘሎ” (ፊሊጲ 1፡29-30)፣ ኢሉ፡ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብክርስቶስ ክኣምን ሓላፍነቱ ምዃኑ ኸኣ፡ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ፤ “እቲ ብኣይ ዚኣምን ናይ
ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ” (ዮሃንስ 6፡47)፣ ኢሉ፡ ነጊሩ ኣሎ። ሰለስተ
ጥቕሲ ንድሓር ምልስ ኢልና ኽንግንዘቦ ኸሎ ድማ፤ “እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሐቦ እንተ ዘይኰይኑ፡ ናባይ
ኪመጽእ ዚኽ•እል የልቦን። ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸተንስኦ እየ” (ዮሃንስ 6፡44)፣ ኢሉ፡ ጸኒሑ
ነበረ። ዕላማ እዚ ዘተና እዚ ግና፡ ነቶም ኣብ ቅዱስ ጽሑፍ ዘለዉ፡ ከም ማዕረ-ማዕረ እተዘርግሑ ዘይራኸቡ
እተሓንጸጹ መስመራት ዝመሉ፡ ኣብ ምድሓ ውልቀሰብ ዝፍጸሙ እጃም እግዚኣብሄርን እጃም ሰብን ኣብዚ
ኣራኺብና ኸነመሳቕሎም ኣይኰነን። ቅዱስ ጽሑፍ ንኽልቲኦም ስለ ዝምህሮም፡ ኣብቲ ኣመሃህራና ንሓዲኦም

ክንሕዝ ክንብል ንሓዲኦም ከይሰዋእና፡ ንኽልቲኦም ብሓደ ኽንሕዞም ብግዲ እዩ። ነቲ እግዚኣኣብሄር ኣብ
ምድሓን ውልቀሰባት ዝገብሮ ግብሪ ኽንግዘቦ ኸሎ ድማ፡ እቲ ንሓጥኣን ኣብ ምድሓን ዝጽውዖም ኣምላኽ፡
እቲ ንኽኣምኑ ተኽእሎ ዝህቦምውን ንሱ ምዃኑ ኸነስተውዕሎ ግቡእ እዩ (ማቴዎስ 16፡17)። እታ ኣምላኽ
ዝህባ እምነት፡ ነባሪት እምነት እያ። እታ እተድሕን እምነት ጸኒዓ እትነብር እምነት ምዃና ድማ፡ ቅዱስ
ጽሑፍ ደጋጊሙን ኣርጊጹን ይነግረና እዩ (ኣምባቆም 2፡4፣ ሮሜ 1፡17፣ ገላትያ 3፡11፣ ፊሊጲ 1፡6፣
እምብራውያን 10፡38)።
እታ ኣብ ልቢ ኣመንቲ ነባሪት ኰይና እትቕጽል እምነት ድማ፡ ንኣምላኽን ንቓል ኣምላኽን ብምእዛዝ እያ
ገዛእ-ርእሳ እትገልጽ። ስለዚ እታ ምእዛዝውን ልክዕ ከምታ ምንሳሕ፡ ምስታ እተድሕን እምነት ተቛሪና እያ
እትኸይድ። እታ እተድሕን እምነት፤ ንቓል ኣምላኽን ትእዛዛቱን ሕግታቱን ክእዘዝ ቈሪጹ ዝወሰነ ፍቓድ ልቢ
እተጠቓልል ድማ እምበር፡ ብሓሳብ ምስምማዕን ብስምዒትካ ምርታዕን ጥራይ ኣይኰነትን። እምብኣር፡
መለለዪ ባህርይ እታ ሓቅ-ዝዀነት እተድሕን እምነት ዘላቶ ኣማኒ፡ ምእዛዝ እዩ። ነዚ ሓቂ እዚ ድማ፡ እቲ
መዝገበ ቓላት ቫይን (Vine)፤ “ሰብ ንኣምላኽ ብምልቡ ይኣምኖ ምዃኑ ዘርእየሉ ኽህቦ ዝከኣል ሓደ በይኑ
ዝዀነ ጭብጢ፡ ንኣምላኽ ምስ ዝእዘዞ ጥራይ እዩ”፣ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ5። ኣማኒ ንኣምላኽ ክእዘዞ ኽጅምር ከሎ
ግና፡ እቲ ኣብኡ ዘሎ ባህርይ ስጋ ብቐጻሊ ስለ ዝቃለሶ (ሮሜ 7፡14-25)፡ እቲ ምእዛዙ ፍጹም ኣይኸውንን እዩ።
እቲ ምእዛዝ እታ ሓቅ-ዝዀነ እመነት ዘላቶ ኣማኒ ግና፡ ወላኳ እቲ ምእዛዙ ፍጹም እንተ ዘይኰነ፡ ብቕኑዕ
መገዲ ምእዛዝ ዝመላለስ ቅዲ ኣኻይዳ ኽኽተል እያ እትገብሮ። ስለዚ እታ ሓቅ-ዝዀነት እተድሕን እምነት፡
ሰናይ ግብሪ ኻብ ምግባር ፈጺማ ኣይትንጸልን እያ። እቲ ማርቲን ሉተር እተባህለ መቕንዒ ጀርመናዊ፤ “ሰናይ
ግብርታት ሰናይ ሰብ ክገብሩ ኣይከኣሎምን እዩ፡ ሰናይ ሰብ ግና ሰናይ ግብርታት ይገብር እዩ”፣ በለ6። ሃዋርያ
ጳውሎስ ድማ፡ እቶም ብሰናይ ግብርና ዘይኰነስ ብእምነት ዝደሓንና ኣመንቲ፡ ንሰናይ ግብሪ ኸም ዝደሓንና፡
ኣብታ እትቕጽል ምዕራፍ እዛ መልእኽቱ እዚኣ ኸምዚ ዝስዕብ ገቢሩ ኣዳዕዲዑ ኣፍሊጡ እንሆ፤

8-9፡- ሓደ እኳ ኸይምካሕሲ፡ ካብ ግብሪ ኣይኰነን እሞ፡ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሐንኩም፡ እዚ ኸኣ
ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር፡ ካባኻትኩም ኣይኰነን። 10፡- ፍጡራቱ ኢና እሞ፡ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ
ኢሉ ቐደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ እተፈጠርና ኢና (ኤፌሶን 2፡8-10)።
እምብኣር ሃዋርያ ጳውሎስ፡ ነቶም ካብ ሱር-መሰረቶም ኣህዛብ ዝዀኑ ኣመንቲ ክርስትያናት ሰብ ኤፌሶን፡ በዛ
ተገሊጻ ዘላ ዓይነት ሓቅ-ዝዀነት እምነት እዚኣ ኣሚኖም ከም ዝነበሩ እናመስከረሎም “ብእኡውን ምስ
ኣመንኩም፡ … ተሓተምኩም”፣ በሎም። እቲ “ምስ ኣመንኩም” ተተርጒሙ ዘሎ “ፒስተዩሳንትስ” (πιστεύσαντες)
ዝብሃል ቃል፤ ሕቲ ሰማያዮት (nominative case)፡ ብዙሕ ቍጽሪ፡ ተባዕታይ ጾታ፡ ካልኣይ ኤረስት እዋን፡
ገቢራዊ ዓምድ፡ ኢወሳናዮት ቅጽላዊ-ግሲ (anarthrous participle)፡ እቲ “ፒስተዩኦ” (πιστε ) ዝብሃል ግሲ
ምዃኑ ድማ ቕድም ተገሊጹ ኣሎ። እቲ “ተሓተምኩም” ተተርጒሙ ዘሎ “ኤስፍራጊስቴተ” (ἐσφραγίσθητε)
ዝብሃል ድማ፤ ካላኣይ ኣካል፡ ብዙሕ ቍጽሪ፡ ቀዳማይ ኤረስት እዋን፡ ተገብሮኣዊ ዓምድ (passive voice)፡
ኣመልካቲ ዓንቀጽ፡ እቲ “ስፍራጊዝኦ” (σφραγ ) ዝብሃል ጥንታይ ግሲ እዩ። እዚ ግሲ እዚ ድማ፤ ምሕታም፡
ማሕተም ምግባር፡ ማሕተም ምሕታም፡ ማሕተም ምንባር፡ ዘስምዕ ትርጕም ዝህብ ግሲ እዩ። በዚ መዛርዑ እዝን
ነዚ ትርጕሙ እዚ ሓዚሉን ድማ፡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዕስራን-ሓሙሽተን (25) ጊዜ ወፊሩ ኣሎ7። እዚ ግሲ እዚ
ድማ፡ ካብቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዓሰርተው-ሓሙሽተ (15) ወፊሩ ዘሎ፡ “ማሕተም” ዝትርጐም “ስፍራጊስ”
(σφραγίς) ዝብሃል መዛርዕ ስም ዝመጽኤ ግሲ እዩ8። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ እቲ “ማሕተም”፤ ውሕስነት
(ማቴዎስ 27፡66፣ ኤፌሶን 4፡30)፡ መረጋገጽን ተቐባልነትን (ዮሃንስ 6፡27)፡ ምስክር ሓቅነት (ዮሃንስ 3፡33)፡
መፈለጥታ ዋንነት (2ይ ቈረንቶስ 1፡22፣ ራእይ 7፡2፣ 9፡4)፡ ኰይኑ ተዘውቲሩ ኣሎ። ኣመንቲ ሓድሽ ኪዳን
ድማ፡ በዞም ተዘርዚሮም ዘሎዉ ትርጕማት እቲ “ማሕተም” እዚኣቶም ብዅላቶም ተሓቲምና ኢና።
እቲ “ምስ ኣመንኩም” ተተርጒሙ ዘሎ ቅጽላዊ ግስን እቲ “ተሓተምኩም” ተተርጒሙ ዘሎ ግስን፡ ክልቲኦም
ብመልክዕ ኤረስት እዋን ከም ዘሎዉ ነቕልበሎም። ከምኡ ምዃኖም ድማ፡ ብመሰረት እቲ ሕጊ ሰዋስው ግሪኽ፡
እቲ ግብሪ ምእማን ቅድሚ እቲ ግብሪ ምሕታ ከም እተገብረ፡ ግሁድ ኰይኑ ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ፡ እቲ “ምስ
ኣመንኩም” ዝብል ቅጽላዊ-ግሲ ብመልክዕ ገቢራዊ ዓምድ (active voice) ምህላዉ፡ ንሳቶም ባዕላቶም
ኣንቂዶምን ኣንቂሎምን ነጢፎም ግብሪ ምእማን ገቢሮም ከም ዝኣመኑ፡ እቲ ሰዋስው ብግሁድ ይነግር ኣሎ።
5

W.E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words, [Old Tappan, N.J. Revell, 1966], 3:124.
(cited in Tim Dowley, ed., Eerdmans Handbook to the History of Christianity [Grand Rapids: Eerdmans, 1987], pp. 362)
7
(ኤፌሶን 1፡13፣ 4፡30፣ ማቴዎስ 27፡66፣ ዮሃንስ 3፡33፣ ሮሜ 15፡27፡ 28፣ 2ይ ቈረንቶስ 1፡22፣ ራእይ 7፡3-8(15ጊዜ)፣ 10፡4፣ 20፡3፣
22፡10)።
8
(ሮሜ 4፡11፣ 1ይ ቈረንቶስ 9፡2፣ 2ይ ጢሞቴዎስ 2፡19፣ ራእይ 5፡1፡ 2፡ 9፣ 6፡1፡ 3፡ 5፡ 7፡ 9፡ 12፣ 7፡2፣ 8፡1፣ 9፡4)።
6

እቲ “ተሓተምኩም” ተተርጒሙ ዘሎ ግሲ ብመልክዕ ተገብሮኣዊ ዓምድ (passive voice) ምህላዉ ኸኣ፡ ነቲ
ግብሪ ምሕታም ካልእ ኣካል ኣባታቶም ከም ዝገበሮ፡ እቲ ሰዋው ብግሁድ ይነግር ኣሎ። ስለዚ እቲ ግብሪ
ምእማን፡ ግብሪ እቶም ሰባት ክኸውን ከሎ፡ እቲ ግብሪ ምሕታም ግና፡ እግዚኣብሄር ኣባታቶም ዝገበሮ ግብሪ
እግዚኣብሄር እዩ። ብመሰረት እቲ ሰዋስው ግሪኽ ከኣ፡ እግዚኣብሄር፡ እቶም ሰብ ኤፌሶን ግብሪ ምእማን
ገቢሮም ምስ ኣመኑ እዩ፡ ነቲ ግብሪ ምሕታም ገቢሩ “ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ” ዝሓተሞም።
2ይ፤ “ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ”፣ ዝብል ሓረግ ኣስዒብና ቐሪብና ነጽንዓዮ። እዚ ኸኣ ትርጕም እቲ፤
“ትኦይ ፕነዩማቲ ቴስ ኤፓግገሊያስ ትኦይ ሃጊኦይ” (τῷ πνεύ ατι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ)፣ ዝብሃል ሓረግ
ግሪኽ እዩ። እቲ “/-ናይ ተስፋ/” ተተርጒሙ ዘሎ “ቴስ ኤፓግገሊያስ” (τῆς ἐπαγγελίας) ዝብሃል ቃል፤ ሕቲ
ጀነቲፍ/ወሪሻዮት (genitive case)፡ ንጽል ቍጽሪ፡ ኣንስተይቲ ጾታ፡ ወሳናዮት ስም (articular noun)፡ እቲ
“ኤፓንገሊያ” (ἐπαγγελ α) ዝብሃል ጽሙር ስም እዩ። እዚ ስም እዚ ድማ፤ ኣብ ልዕሊ ሓደ ምእዋጅ፡ ኣብ
ልዕሊ ሓደ ምዝራብ፡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቃል ምንጋር፡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቓል ተስፋ ምእዋጅ፡ ዘስሞ ትርጕም ዝህብ
ስም እዩ። በዚ መዛርዑ እዝን ነዚ ትርጕሙ እዚ ሓዚሉን ድማ፡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓሙሳን-ሰለስተን (53) ጊዜ
ወፊሩ ኣሎ9። እቲ “/ብ … መንፈስ/” ተተርጒሙ ዘሎ “ትኦይ ፕነዩማቲ” (τῷ πνεύ ατι) ዝብሃል ቃል ድማ፤
ሕቲ ኣንፋታዮት መሳርሒ (dative instrumental case)፡ ንጽል ቍጽሪ፡ ኣጓጕላይ ጾታ፡ ወሳናዮት ስም (articular
noun)፡ እቲ “ፕነዩማ” (πνε α) ዝብሃል ስም እዩ። እዚ ስም እዚ ድማ፡ ነቲ ተዘውቲሩ “መንፈስ” ወይ “ንፋስ”
ዘስምዕ ትርጕሙ ሓዚሉ ዝወፍር ስም ግሪኽ እዩ። በዚ መዛርዑ እዝን ነዞም ክልተ እተፈላለዩ ትርጕማቱ
እዚኣቶም ሓዚሉን ድማ፡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣስታት ሰለስተ ሚእትን ሰማንያን ሓሙሽተን (385) ጊዜ ኣቢሉ
ወፊሩ ኣሎ። ኣብዛ መልእኽቲ እዚኣ ድማ፡ ሃዋርያ ጳውሎስ ዓሰርተው-ሰለስተ (13) ጊዜ ደጋጊሙ ኣውፊሩዎ
ኣሎ (ኤፌሶን 1፡13፡ 17፣ 2፡1-2፡ 18፡ 22፣ 3፡5፡ 16፣ 4፡3፡ 4፡ 23፡ 30፣ 5፡9-11፡ 18-20)። እቲ “ቅዱስ”
ተተርጒሙ ዘሎ “ትኦይ ሃጊኦይ” (τῷ ἁγίῳ) ዝብሃል ቃል ከኣ፤ ሕቲ ኣንፋታዮት መሳርሒ (dative
instrumental case)፡ ንጽል ቍጽሪ፡ ኣጓጕላይ ጾታ፡ ወሳናዮት ቅጽል (articular adjective)፡ እቲ “ሃጊዮስ”
( γι ς) ዝብሃል ቅጽል እዩ።
ስለዚ እዚ ማሕተም ኰይኑ ዘሎ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እዚ፡ እቲ ብእተፈላለዩ ነብያት ብሉይ ኪዳን ተነጊሩ
ዝነበረ፡ ብምጽኣት እቲ መሲሕ ዝውሃብን ኣብ ልዕሊ ዅሉ ስጋ ዝፈስስን ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እዩ (ዮኤል 2፡
28፣ ኢሳይያስ 32፡15፣ 44፡3፣ ህዝቅኤል 36፡25-27፣ 39፡29፣ ዘካርያስ 12፡10)። የሱስ ክርስቶስውን፡ ነዚ ኣብ
ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ኣመንቲ ዝሓድር ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እዚ፡ ደጋጊሙ ኣተስፍዩዎ ኣሎ (ሉቃስ 24፡49፣
ዮሃንስ 7፡37-39፣ 14፡16-17፣ 15፡26፣ 16፡7-13፣ ግብሪ ሃዋርያት 1፡4-8፣ 2፡16፡ 23፡ 38-39፣ ገላትያ 3፡1314)። እቲ ሓታም ማሕተም እግዚኣብሄር ኣቦ እዩ፡ እቲ ዝሕተመሉ ጽፍሒ ድማ የሱስ ክርስቶስ፡ መሕተሚ
ማሕተም ከኣ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣመንቲ ክርስትያናት፡ በቲ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ኢና ተሓቲምና።
እቲ ብእኡ እተሓተምናሉ መንፈስ ቅዱስ ድማ፡ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ብቐጻሊ
እናመስከረ የረጋግጸልና ኣሎ (ሮሜ 5፡5፣ 8፡14-16፣ ገላትያ 4፡6-7፣ 1ይ ዮሃንስ 4፡13፣ 5፡10)። ሃዋርያ
ጳውሎስ ነዚ ብመንፈስ ቅዱስ ምሕታም ኣመንቲ እዚ፡ ኣብዛ እነጽንዓ ዘሎና ንቕዱሳን ኤፌሶን ዝጸሓፈሎም
መልእኽቱ እዚኣ ደጊሙ፤ “ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሐተምኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ
ኣይተጕህዩዎ” (ኤፌሶን 4፡30)፣ ኢሉ፡ ገሊጹዎ ኣሎ። ኣብታ ንቕዱሳን ቈረንቶስ ዝጸሓፈሎም ካልኣይቲ
መልእኽቱ ድማ፤ “ግናኸ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ምሳኻትኩም ዘጽንዓናን እቲ ዝሐተመናን ኣብ ልብናውን
ዕርቡን መንፈስ ዝሃበና ኣምላኽ ንሱ እዩ” (2ይ ቈረንቶስ 1፡21-22)፣ ኢሉ፡ ገለጾ።
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(ኤፌሶን 1፡13፣ 2፡12፣ 3፡6፣ 6፡2፣ ሉቃስ 24፡49፣ ግብሪ ሃዋርያት 1፡4፣ 2፡33፡ 39፣ 7፡17፣ 13፡23፡ 33፣ 23፡21፣ 26፡6፣ ሮሜ 4፡13፡
14፡ 16፡ 20፣ 9፡4፡ 8፡ 9፣ 15፡8፣ 2ይ ቈረንቶስ 7፡1፣ 1፡20፣ ገላትያ 3፡13-14፡ 16፡ 17-18(3ጊዜ)፡ 21፡ 22፡ 29፣ 4፡23፡ 28፣ 1ይ
ጢሞቴዎስ 4፡8፣ 2ይ ጢሞቴዎስ 1፡1፣ እብራውያን 4፡1፣ 6፡12፡ 15፡ 17፣ 8፡6(2ጊዜ)፣ 9፡15፣ 10፡36፣ 11፡9(2ጊዜ)፡ 13፡ 17፡ 33፡ 39፣
2ይ ጴጥሮስ 3፡4፡ 9፣ 1ይ ዮሃንስ 1፡5፣ 2፡25)።

