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1. ትርጕም ትውፊት  
2. መ/ቅዱሳዊ መሠረት ትውፊት  

 2.1 ትውፊት አብ ብሉይ-ኪዳን 

 2.2 ትውፊት ኣብ ሓዲሽ-ኪዳን 

3.ትውፊትን ናይ ቤተክርስቲያን ኣቦታትን 
4.ጥቕሚ ትውፊት 

5.ትውፊትን ባህሊ-ሰብን 
6.ዝለዓሉ ሕቶታትን መልስታቶምን 



   ትውፊት (ግሪክ Paradosis፤እንግሊዝኛ Holy Tradition) ፦ 
ኣወፈየ = ኣቐበለ፡ኣመሓላለፈ 

  እዚ ድማ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ዝመሓላለፍ ትምህርቲ፡ 
መሠረተ-እምነት (Doctrine)፡ ስርዓት....ወዘተ፤ 

  እዚ ድማ ቤተክርስቲያን ምስ ኣምላክ ዘሕለፈቶ ህይወት ብዘይጎደሎ 
ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ተሰጋግረሉ መገዲ እዩ፤ 



  ዘዳግም 32፡7 “ነቦኻ ሕተቶ፡ ንሱ ኸአ ኬግህደልካ እዩ፡ 
ዓበይትኻውን ኪነግሩኻ እዮም፤”  

  እግዚኣብሔር ‘ውን ንዝመጽእ ወለዶ ከመሓላልፍዎ ከምዘለዎም 
ይነግር 
  ዘጸአት 13፡14 “ኪኸውን ድማ እዩ ንዳሕራይ ወድኻ እዚ እንታይ እዩ፡ 

ኢሉ ምስ ሓተትካ፡ ንስኻ፡ ንእግዚኣብሄር ካብ ግብጺ፡ ካብ ቤት ባርነት 
ብሓያል ኢድ ኣውጽኣና” 

  ዘዳግም 4፡9 “ሓንትስ እቲ ዓይንኻ ዝረአዮ ነገር ከይትርስዖ ፡ ብኹሉ 
መዕልትታት ህይወትካ ድማ ካብ ልብኻ ኸይወጽእ፡ ንደቅኻን ንደቂ ደቅኻን 
ደአ ኸተፍልጦም፡ ንርእስኻ ተጠንቀቕ፡ ነፍስኻ ሓሉ” 



 ሙሴ ሕጊ ቅድሚ ምቅባሉን ምጽሓፉን ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ... 

 መስዋዕቲ ኣቤል ፦ ብትውፊት ካብ ኣቡኡ ኣዳም፡ ኣዳም ድማ ካብ 
ኣምላክ ዝተቐበሎ ‘ተዘይኮይኑ ፡ መስዋዕቲ ምዕራግ መን ኣርኣዮ? 

 ዘፍጥረት 4፡4 “ኣቤል ክኣ ካብ በኹራት ኣባጊዑን ካብ ስብሔንን ኣምጼኤ። 
እግዚኣብሄር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋእቱን ባህ ኢልዎ ረኣየ” 

  ንጹሕን ዘይንጹሕን ምፍላይ፦ ሕጊ-ሙሴ ቅድሚ ምጽሓፉ  
…  ዘፍጥረት 8፡20 “ኖህ ድማ ንእግዚኣብሄር መሰውኢ ሰርሔ፡ ካብ ንጹህ እንስሳ 

ዘበለን ካብ ኩለን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ኸኣኣ ዚሓርር መስዋእቲ ኣብ 
መሰውኢ ኣዕረገ” 



 ዕሽር ምሃብ ፡- ኣብርሃም ኮነ  ያዕቆብ እዚ ግብሪ እዚ ካበይ 
ረኪቦሞ? ብትውፊት ‘ተዘይኮይኑ! 
…  ዘፍጥረት 14:18-20 “ኣብራም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ሃቦ” 
…  ዘፍጥረት 28:22 “... ካብ እትህበኒ ዘበለ ኹሉ ድማ ዕሽር ክህበካ እየ።” 

 አብ ህይወት ዮሴፍ፦ ገና ሕጊ ቅድሚ ምጽሓፉ ኣማኢት ዓመታት 
ከሎ ዝሙት ዓቢ ሓጢኣት ምዃኑ ብከመይ ፈለጠ?   
…  ዘፍጥረት 39:7-10 “... ከምይ ገይረኸ እዚ ዓብዩ ኽፍኣትን ኣብ ቅድሚ 

ኣምላኽ ከኣ ሓጢኣትን ክገብር እኽእል፡ በላ” 



  ጐይታ አብዚ ምድሪ እዚ ን3 ዓመት ዝከውን ምሂሩ፡ ተጻሒፉ ዘሎ 
ትምህርቱ ግን ኣዝዩ ውሑድ እዩ፤ ዝተረፈ’ከ ጠፊኡ ማለት ድዩ?  

  ኣይኮነን! ቤተክርስቲያን  ዓቂባ ተማሓላልፎ ኣለ’ምበር፤ 
  እዚ ኣብ ግ.ሐዋ. 1፡3 “ድሕሪ ስቅያቱ ኣርብዓ መዓልቲ እናተራእዮምን 

ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣ እናነገሮምን...”  ዝተማህርዎ 
ትምህርት’ከ? 

  ሐዋርያት ፈቀዶ ቦታታት ንነዊሕ ዘመን ዝመሃርዎ ትምህርቲ’ከ? 
…  ወ.ዮሓ.20፡30 “ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ኻልእ ብዙሕ ተኣምራት 

ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ” 

…  ወ.ዮሓ.21፡25 “የሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ። ኲሉ በብሓደ 
ተጽሒፉ እንተ ዚኸውንሲ፡ ነቲ እተጻሕፈ መጻሕፍቲ ዂላ እዛ ዓለም እኳ 
ኣይምኣኸለቶን ይመስለኒ” 



  2ጢሞ 1፡13 “ነቲ ኻባይ ዝሰማዕካዮ ጥዑይ ቃል ከኣ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ 
ዘሎ እምነትን ፍቕርን ንምሳሌ ሐዞ” 

  2ተሰ 3፡6 “እምበኣርከስ፡ ኣቱም ኣሕዋትና፡ ካብቲ በቲ ኻ�ባና እተቐበሎ 
ትውፊት ዘይነብር፡ ብዘይ ስርዓት ዚመላለስ ዘበለ ሓዉ ክትፍለዩ፡ ብስም ጐይታና 
ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝእዝዘኩም ኣሎና” 

  2ተሰ 2፡15 “ደጊም፡ ኣቱም ኣሕዋትና ጸኒዕኩም ቁሙ እሞ ነቲ ብቓል ወይስ 
ብጽሑፍ ካባና እተመሀርኩምዎ ትምህርትታት ሐዝዎ” 

  2ዮሓ፡12 “ናባኻትኩም ዝጽሕፎ ብዙሕ ነገር ነይሩኒ ኽነሱ፡ ብወረቐትን 
ብቐለምን ክጽሕፎ ኣይፈቶኹን። ግናኸ ሓጐስና ምእንቲ ኺምላእሲ፡ ናባኻትኩም 
ክመጽእ እሞ ኣፍ ንኣፍ ክዛረበኩም፡ ተስፋ እገብር ኣሎኹ” 

  ክንበቡ ዘለዎም ተወሰክቲ ጥቅስታት፦ 1ቆሮ 11፡34፣ ቲቶስ 1፡5፣ 3ዮሓ፡13 













3.  እቲ ቅኑዕ ትርጓሜ መጽሓፍ ቅዱስ ፦  
 2ጴጥ1፡19-20 “ኲሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ኻ�ብ ርእሱ ኸም ዘይኰነ፡ ቅድሚ ዂሉ እዚ 
ፍለጡ፤ ትንቢትሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ 
እምበር፡ ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን” 

4.  መሠረተ-እምነትን ነገረ-መለኮትን፦  ዝሓልፈ ናይ ጉባኤታት ውሳኔ ፡እዚ ሕጂ ዘሎ ዝተፈላለየ 
ክሕደታትን ጥርጥርን አብታ ጥንታዊት ቤተክርሰቲያን’ውን  ይልዓል ስለዝነበረን ግቡእ መልሲ’ውን 
ስለዝተዋህበሉን’ዩ፤ 

 መ.ይሁዳ ፡3 “በታ ሓንሳእ ንቕዱሳት እተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ኽመኽረኩም፡ ናይ ግዲ 
ዀነኒ” 

5.  ስርዓተ-ኣምልኾ፦ እንታይን ከመይን ኢልና ክንጽሊ  ከምዘለና፤  
   ፦ስርዓተ-ጥምቀት፡ ቍርባን...ወዘተን ኣፈጻጽምኡን    

 1ቆሮ 11፡34  “ነቲ ዝተረፈ ግና፡ ምስ መጻእኩ፡ ክሰርዖ እየ”  






