


ኢየሱስ መድሓኒ
  እቲ ንዓለም ዝቐየረ ሰብኣይ 

ዊልያም ደ ቪንክ

ኢየሱስ መድሓኒ መንዩ፧

ኢየሱስ ቕድሚ 2000 ዓመት ኣብ እስራኤል ነይሩ። “ኢየሱስ 

መድሓኒ” ወይ ድማ “ኢየሱስ ክርስቶስ” ኢልና ንጽውዖ። 

ትርጉሙ ንጉስ ማለት እዩ። ይኹን እንበር ንጉስ ጥራሕ 

ኣይኾነን። ኢየሱስ “ወዲ ኣምላኸን” “ወዲ ሰብን” ተባሂሉ 

ይጽዋዕ። እዚ ማለት ድማ፡ ንሱ ናይ እግዚኣብሄርን ናይ ሰብን 

እዩ ማለት እዩ። ናይ ኢየሱስ ታሪኽ ሂወቱ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 

ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝዓበየ ናይ ዘመናት ታሪኽ እዩ።

ናይ ኢየሱስ ጊዜ፣

ኣቆጻጽራ ዘመንና ምስ ምውላድ ኢየሱስ እዩ 

ጀሚሩ። ሰባት ብኣእጋሮም፡ ብኣእዱግ፡ 

ብኣግማል፡ ወይ ድማ ኣብ ሕቖ ፈረስ 

ተወጢሖም ይጐዓዙ ነበሩ። ቀንዲ ክፍልታት 

ናይ ኣውሮጳ፡ ማእከላይ ምብራቕ፡ ከምኡ 

ውን ሰሜን ኣፍሪቃ፡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮማ 

እዩ ኔሩ። ዝበዝሐ ሰብ ምጽሐፍን ምንባብን 

ኣይክእልን እዩ ኔሩ፡ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ 

ኣይሁዳዊያን ግን ይኽእሉ ኔሮም። “ሰባት እቲ 

መጽሓፍ “ ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ።

እግዚኣብሄር ኣብቲ መጽሓፍ ማለት መጽሓፍ 

ቅዱስ፡ ተዛሪቡ ኣሎ። ንሱ ናይዚ ዘሎ ኹሉ 

ፈጣሪ እዩ፡ ምስ ኩሉ ሰብ ምሕዝነት ክገብር 

ይደሊ። እዚ ድማ ኢየሱስ ብግልጺ ኣርእዩና 

ኣሎ።

ምውላድ ኢየሱስ 

ኢየሱስ ተጠኒሱ ከሎ፡ ማርያም ኣደ ኢየሱስ ፡ ኣይተመርዓወትን እያ 

ኔራ። ንሱ ክሳዕ ዝውለድ ድንግል እያ ኔራ። እግዚኣብሄር ኢየሱስ 

ኽውለድ መዲቡ። እዚ ትእምርቲ እዚ ኣቐዲሙ ቅድሚ ናይ ኢየሱስ ጊዜ 

ኣብቲ መጻሕፍቲ ተሓቢሩ ኔሩ እዩ። ኢየሱስ ከም ሓደ ጅግና ወይ ፍሉይ 

ኰይኑ ኣይኰነን ተወሊዱ። ካልእ ክፍሊ ስለ ዘይተረኽበ፡ ኣብ መብልዕ 

ማል እዩ ተወሊዱ።



እዚ እንታይ ማለት እዩ …. 

መልኣኽ፦ ብዓይኒ ዘይርአ ልኡኽ እግዚኣብሄር 

(ገጽ .5)

መሲህ፦ “ንንግስና ዝተቐብአ” ዝብል ኾይኑ 

ብግሪኽ ድማ ክርስቶስ ማለት እዩ(ገጽ 52.55)

መስቀል፦ ናይ ስቓይ መሳሪሒ ኾይኑ፡ 

ኢየሱስ ብገዛእ ፍቓዱ ዝሞተሉ እዩ። ሕጂ 

ግና ንሰዓብቲ ኢየሱስ ምልክቶም ኾይኑ 

ኣሎ(ገጽ 25.50)

መንግስቲ ኣምላኽ፦ ኣብቲ ሰባት ንኣምላኽ 

ዝእዘዙሉ፡ ኣብኡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣሎ።

መንፈስ ቅዱስ፦ ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ 

ኮይኑ፡ እግዚኣብሔር ብእኡ ኣቢሉ፡ ኣብቶም 

ሰዓብቲ ናይ ኢየሱስ ዝዀኑ ሰባት ክነብር 

ይደሊ።(ገጽ 58) 

መጽሓፍ ቅዱስ፦ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ንሰባት 

ዘለዎ ኣረኣእያን፡ ነቲ ምስ ሰባት ዘለዎ ጉዳይ 

ብኸመይ ከም ዝፈትሖን፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 

ተንብብ።

ምጽኣት፦ ኢየሱስ ተመሊሱ ናብ ምድሪ 

ምስ መጸ፡ ኩሉ ነገር ሓድሽ ክኸውን እዩ። 

እግዚኣብሄር ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን 

ክገብር እዩ(ገጽ 57)

ሰይጣን፦ ዘይረአ ጸላኢ እግዚኣብሄርን ሰብን 

(ዲያብሎስ ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ)

ቁርባን፦ ሰዓብቲ ኢየሱስ፡ ብወይንን ሕብስትን 

ጌሮም ሞቱን ትንሳኤኡን ይዝክሩ(ገጽ41)

በረኸት፦ እቲ እግዚኣብሔር ነቶም ፍቓዱ 

ዝገብሩ ሰባት ክህቦም ዝደሊ፡ ኩሉ ጽቡቕ 

ነገር።

ትንሳኤ፡- ኢየሱስ ኻብ ሞት ተንሲኡ፡ ሓደ 

መዓልቲ ድማ ኹሉ ሰብ ኻብ ሞት ኽትንስእ 

እዩ፡ እግዚኣብሄር ድማ ንኹሉ ሰብ ኽፈርድ 

እዩ(ገጽ 53-57)

ኢየሱስ፡- ሽም ናይ ወዲ ኣምላኽ ኮይኑ፡ 

ትርጉሙ ድማ “ኣምላኽ የድሕን“ ማለት እዩ

እምነት፦ እግዚኣብሔር፡ እቲ ዝኣተዎ ቃል 
ኩሉ ከም ዝገብሮ፡ ትኣምኖ(ገጽ 58)

ወደ መዝሙር፦ ሰዓቢ ናይ የሱስ (ገጽ 18)

ወዲ ኣምላኽ፦ ሽም ናይ የሱስ እዩ። ንሱ 
ኣምላኽ ክነሱ ከም ሰብ ኰይኑ ናብ ዓለም 
መጺኡ፥ ከም ወዲ ኣምላኽ።

ሓጢኣት፦ ንሕና እንገብሮ፡ እግዚኣብሄር 
ግን ዘይፈትዎ፡ ንሱ ኣብ ዝሓሰበልና ቦታ 
ንኸይንበጽሕ ዝገብር እዩ። (ገጽ 4)

ዘለኣለም ህይወት፦ ከምቲ መደብ 
እግዚኣብሔር፡ ንዘልኣለም ምስ ኢየሱስ 
ምንባር። እዚ ንሞት ይስዕር መወዳእታ ኸኣ 
የብሉን። (ገጽ 23.29-30.59)

ይቕሬታ፦ ሓደ እኳ ዘይግብኦ ክነሱ፡ 
ኣምላኽ ግና ይቕረ ይብል። እንድሕር 
ድኣ ብሓጢኣትካ ተጣዒስካን ንኽትልወጥ 
ደሊኻን፡ ኣምላኽ ይቕረ ይብል እዩ። የሱስ 
መቕጻዕትና ስለ ዝተሸከመ፡ ይቕሬታ ምርካብ 
ይከኣል እዩ።(ገጽ 58)

ጸሎት፦ ቀስ ኢልካ ወይ ከኣ ዓዉ ኢልካ ምስ 
እግዚኣብሔር ምዝርራብን ንዕኡ ምስማዕን 
(ገጽ 18.19.42)

ፋሲካ፦ ትንሳኤ ናይ የሱስ ዝበዓለሉ በዓል። 
ኣይሁድ ንበዓል ፋሲካ ኣብቲ መዓልቲ እዮም 
ዘብዕልዎ። (ገጽ 38-54)



እስራኤል ኣብ ዘመን 
ኢየሱስ

ዋና ኸተማ፦ የሩሳሌም

ወረዳታት፦ ገሊላ ሰማርያ ይሁዳ 

መጠኑ፦ ብግምት 28,000 km2 (10,810 sq.miles) 

ኩነታት ኣየር፦ ሓውሲ ትሮፒካዊ

ፖለቲካ፦ ካብ 63 ቅድሚ ክርስቶስ ጀሚሩ፡ 

እቶም ሮማውያን ንእስራኤል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሮም 

ጌሮማ። 

መንግስቲ፦ ጴንጤዎስ ጲላጦስ፡ ሮማዊ ኣማሓደሪ 

ኣብ እስራኤል ክኸውን ከሎ፡ ጢቤርዮስ ድማ ኣብ 

ልዕሊኡ ይገዝእ ነበረ። 

ሃይማኖት፦ ይሁድነት። ኣይሁዳውያን ኣብ 

የሩሳሌም ቤተ መቕደስ ኣለዎም። ኣብኡ ነቲ 

ሃይማኖት ዘገልግሉ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ 

ካህናትን፡ በቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጌሮም ነቲ ህዝቢ 

ዝመርሑ መምሃራንን(ከም በዓል ፈሪሳውያን) 

ኣለው። 

ቋንቋ፦ እብራይስጢ(ናይ ኣይሁድ ቋንቋ እዩ)፡ 

ግሪኽ (ብዓለም ደረጃ ዝዝረብ ቋንቋ)፡ ላቲን (ናይ 

ሮማዊያን ቋንቋ) 

ይሁዳ

ሰማርያ

ገሊላ

የሩሳሌም

ዮርዳኖስ

ናዝሬት 

ቅፍርናሆም

መጽሓፍ ቅዱስ

ታሪኽ ኢየሱስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ኣሎ። 

ከም መጽሓፍ ቅዱስ ገይሩ ተደጋጊሙ ዝተነበበ 

መጽሓፍ የለን። ኣብ ውሽጡ ብዙሓት መጻሕፍቲ 

ኣጠቓሊሉ ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ። እዚ ኩሉ መጻሕፍቲ 

ንኽጽሓፍ 1500 ዓመት ወሲዱ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 

1900 እዩ ተዛዚሙ። ኣምላኽ ኣብ ሂወት ናይ ሰባት 

ብኸመይ ከም ዝተሳተፈ ዘርኢ ኩሉ ዓይነት ታሪኻት 

ዝሓዘ እዩ። ታሪኽ ናይ ኢየሱስ እግዚኣብሄር መን 

ምዃኑ ብግልጺ የርእየና።

ባሕሪ ገሊላ

ማእከላይ ባሕሪ



እቲ ታሪኽ ናይ ኢየሱስ

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዛዕባ ታሪኽ ኢየሱስ ዝገልጹ ኣርባዕተ 

መጻሕፍቲ ኣጠቓሊሉ ዝሐዘ እዩ። እቶም መጻሕፍቲ፡ 

በቶም ዝጸሐፍዎም ሰባት እዮም ተሰምዮም። እቶም 

ጸሓፍቲ ኹሎም ኣብ ጊዜ ኢየሱስ ዝነበሩ እዮም። 

1. ማቴዎስ፦ ሰዓቢ ኢየሱስ። ከም ኣካቢ ግብሪ 

ዀይኑ ይሰርሕ ኔሩ። ንሱ፡ ኢየሱስ ምስ ህዝቢ 

እስራኤል(ኣይሁዳውያን) ብኸመይ ይኸይድ ከም ዝነበረ 

ብፍላይ ይገልጽ።

2. ማርቆስ፦ ኢየሱስ ስርሑ ክሰርሕ ከሎ፡ ማርቆስ ገና 

ንእሽቶ እዩ ኔሩ። ብዛዕባ ኢየሱስ ዝገበሮም ተኣምራታት 

ዳርጋ ሓጺር እዩ ጽሒፉ። 

3. ሉቃስ፦ ናይ ፍወሳ ሓኪም እዩ ነይሩ። ንኢየሱስ 

ብግሉ ኣይፈልጦን እዩ። ኢየሱስ ኣካይዳኡ ምስ ህዝቢ 

ከመይ ከም ዝነበረ ሉቃስ ገሊጹ ኣሎ። 

4. ዮሃንስ፦ ንሱ ውን ናይ ኢየሱስ ሰዓቢ እዩ ኔሩ። 

ቀንዲ፡ ኢየሱስ መን ከምዝኾነ የርኢ። ኢየሱስ ኣምላኽ 

እዩ፡ ንህዝቢ ኻብ ሓጢኣቶም ነጻ ንኸውጽኦም ከኣ ሰብ 

ኮይኑ። 

ሞት ኢየሱስን ትንሳኤኡን

ኢየሱስ ንምንታይ እዩ ሞይቱ? እቲ መብርሂ ኣብ 

መጽሓፍ ቅዱስ ተዋሂቡ ኣሎ ።

ኵሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ ጊዜ፡ እግዚአብሄር ዘይቕበሎ፡ 

ንዕኡ ዘቖጥዖ ወይ ዘሕዝኖ ጌጋ ነገራት ይገብር እዩ ። 

እዚ ድማ ሓጢኣት ይበሃል። እዚ ኹሉ ሓጢኣት፡ 

ሰባት ኣዕሩኽ እግዚኣብሔር ንኸይኰኑ ይኽልክሎም።

ስለዚ ድማ እዩ ኢየሱስ ዝመጸ። ከይተገደደ ብነጻ 

ድልየት(ብድልየቱ)፡ መቕጻዕቲ ናይ ሓጢኣትና ኣብኡ 

ክወርድ ፈቒዱ። እቲ መቕጻዕቲ ድማ ሞት እዩ ኔሩ። 

ኢየሱስ ምእንታና ኢሉ ካብ ዝመውት ንንየው፡ ንሕና 

መሊስና ኣዕሩኽ ኣምላኽ ክንከውን ንኽእል ኢና። 

ብዛዕባ እቲ ዝገበርናዮ ጌጋ ግና፡ ይቕሬታ ክንሓትት 

የድልየና እዩ።

ኢየሱስ ካብ ሞት ተንሲኡ፡ ኣምላኽ እንደገና ህያው 

ጌርዎ። ንሱ ካብ ሞት ከም ዝሕይል፡ ኣምላኽ በዚ 

ኣቢሉ ኣርእዩና።

ኢየሱስ ሕጂ ምስ ኣምላኽ ይነብር ኣሎ፡፡ ስለዚ ንሱ 

ህያው ስለ ዝኾነ፡ ንኹሉ ጊዜ ዓርክና ክኸውን ይኽእል 

እዩ። ንሱ በቲ ንኣምላኽ ከሐጉሶ ዝኽእል መንገዲ 

ንኽንነብር ክሕግዘና ይደሊ እዩ። 

ተኣምራት ናይ ኢየሱስ

ኢየሱስ ብዙሕ ተኣምራት እዩ ገይሩ። ኣብ መጽሓፍ 

ቅዱስ ልዕሊ ኣርብዓ ዝኸውን ፈውሲ(ፍወሳ) ተጠቒሱ 

ኣሎ። ኢየሱስ በዞም ዝተፈጸሙ ተኣምራት ኣቢሉ፡ 

ሓይሊ እግዚኣብሄርን ፍቕሩን፡ ከምኡ ውን ንሰባት 

ክሕግዝን ከሐጉሶምን ከም ዝደሊ ኣርእዩ ።



መንግስቲ ኣምላኽ ቐሪባ ኣላ’ሞ 
ርእስኹም ኣዳልዉ

እዚ ኵሉ ሰብ እንታይ ኮይኑ እዩ ኣብ ሩባ ተኣኪቡ ዘሎ፧



Begin een nieuw leven!ሓድሽ ህይወት ይሃልኹም! Je kunt niet aan God 
ontsnappen. De bijl van Gods 
oordeel ligt al klaar bij de 
wortels van de bomen.

ካብ ኣምላኽ ከተምልጥ 
ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ምሳር 

ናይ ፍርዲ ኣምላኽ፡ ኣብቲ ጉንዲ 
ኦም ተነቢሩ አሎ

ስምዕዎ እሞ። ጽቡቕ’ዶ 
ኣይኰናን ዘሎና፧

Niemand kan Gods oordeel 
ontlopen. Maar na mij komt 

iemand die jullie van binnenuit 
kan veranderen. Hij zal jullie 

redden.

ብርግጽ ኩላትና ካብ ፍርዲ ኣምላኽ 
ምምላቚ ኣይንኽእልን ኢና። ግናኸ 
ንኩለንትናኹም ዝልውጥ ብድሕረይ 
ዝመጽእ ኣሎ። ከድሕነኩም እዩ።

Elke boom, die geen goede 
vrucht geeft, wordt omgekapt 

en in het vuur gegooid.

እምብአርከስ ጽቡቕ ፍረ ዘየፍሪ 
ዘበለ ኵሉ ኦም ይቑረጽ ናብ ሓዊ 

ድማ ይድርበ

Wil je echt anders gaan 
leven? Begin dan op-

nieuw. Laat je dopen in 
water.

ብርግጽ ህይወትኩም ንኽልወጥ 
እንተ ደሊኹም ሓጢኣትኩም 
ተኣመኑ’ሞ ኣብቲ ማይ ኸኣ 

ተጠመቑ

Zo laat je zien dat je een 
nieuw leven wilt begin-

nen.

ከምኡ ብምግባርካ ሓዲሽ ሂወት 
ክትጅምር ከምዝደለኻ ተርኢ 

ኣሎኻ።



እቲ ኣብቲ ሩባ ዘሎ ነቢይ: ዮሃንስ መጥምቕ ተባሂሉ 
ተጸዊዑ።

ድሓሪኡ .….

Het gaat niet om 
mij. Ik maak jullie 

klaar voor de 
komst van iemand 
anders. Hij zal 

laten zien wat God 
met jullie wil. Hij 
zal jullie dopen 

met het vuur van 
Gods Geest. Dat zal 
andere mensen van 

jullie maken.

ኣነ ብዛዕባ ገዛእ 
ርእሰይ ኣይኮንኩን 
ዝምስክር። ኣነስ ነቲ 

ብድሕረይ ዝመጽእ እየ 
ዘዳልወኩም ዘለኹ። 
ንሱ ኣምላኽ ካባኹም 
እንታይ ከም ዝደሊ 
ከርእየኩም እዩ፡ በቲ 
ሓዊ መንፈስ ኣምላኽ 
ከኣ ከጠምቐኩም እዩ። 
ብኸምዚ ካልእ ሰባት 

ጌሩ ክልውጠኩም እዩ። 

Ik zou 
door u 
gedoopt 
moeten 
worden.

ኣነ ደኣ 
ብኣኻ 

ምጥማቕ 
የድልየኒ

Doe nu maar. We 
moeten alles doen 
wat God van ons 

vraagt.

 ፍቓድ ኣምላኽ 
ክገብር ይግብኣኒ 
እዩ’ሞ ይኹን ደኣ 
ሕደግ ኣጠምቐኒ 

Vader, dat Uw 
koninkrijk zal 

komen en Uw wil 
zal gebeuren!

ኣቦ መንግስትኻ 
ትምጻእ ፍቓድኻውን 

ትፈጸም

ብአኻ 
ዝሰመርኩ 

ፍትዊ ወደይ 
ንስኻ ኢኻ

ብድሕርዚ ካብ ሰማይ ድምጺ 
ተሰምዐ



ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ
ኢየሱስን ኣዲኡን ከምኡውን ደቀ 
መዛሙርቱን ኣብቲ መርዓ ነይሮም



Water? Maar dit is wijn! 
De beste wijn!

?፧

ማይ፧ እዚ ግና ወይኒ እዩ። 
ዝበለጸ ወይኒ!

Proef eens! Heb jij de 
beste wijn voor het laatst 

bewaard?

ጠዓሞ! እቲ ጽቡቕ ወይኒ ኽሳዕ 
መወዳእታ ኣጽኒሕካዮ

ዳርጋ ፍርቂ ስነ ስርዓት ናይቲ 
መርዓ ከሎ

What a 
disaster! The 
wine has run 

out!

ሓደ ጸገም 
ተፈጢሩ፡ ወይኒ 

ተወዲኡ

Doe maar 
wat Jezus 

zegt.

ንሱ 
ዚብለኩም 

ግበሩ

Fill these large jars with 
water and let the Master 
of the Ceremonies taste it.

እቲ ዓበይቲ አጋንእ ማይ ምልእዎ 
ቀዲሕኹም ነቦ ዳስ ኣጥዕምዎ

What a party! What a 
wedding! Water that’s turned 
into wine! The best wine!

ተሰሚዑ ዘይፍለጥ! ቅድሚ ሕጂ ናብ 

ከምዚ ዓይነት መርዓ ከይደ ኣይፈልጥን። 

ማይ ናብ ጥዑም ወይኒ ዝተቐየረሉ!

Who is 
he?

 ኢየሱስ 
ናዝሬታዊ እዩ 
ከምኡ ገይርዎ።

መን እዩ 
ንሱ፧




