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ምድሓን ዝብል ቃል ኣብቲ ናይ ቋንቋ ግሪኽ ሶዞ (sozo) እዚ ማለት ድማ መንፈሳዊ 

ምድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ ነፍሳዊ ምድሓን ካብ ድንገት ምድሓን ካብ ሕማም ምድሓን 

ካብ ማእሰርቲ ሰይጣን ምድሓን (ምንጋፍ) ወዘተ ዘብል የጠቓልል። 

ካብ ምንታይ እዩ ሰብ ዝድሕን? ከም ወንጌላውያን ነቲ እንምስክረሉ ዘሎና ሰብ ካብ 

ኣምላኽን ዕላምኡን ጠፊኡ ከም ዘሎ ፡ ናይዚ ኩሉ ዓስቢ ድማ ጥፍኣትን ፍርድን 

ምዃኖም ናይ ምንጋር ሓላፍነት እሎና። 

እቲ ዝዓበየ በደል ሰብ ምስራቑ ፡ ወይ ምዝማው ፡ ወይ ንሰብ ምጽልኡ ዘይኮነስ ነቲ 

ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ዝሞቶ ሞትን ዝኸፈሎ መስዋእቲ ከም 

ታራ ነገር ምርኣዩን ነቲ መሲህ ድማ ኣብ ልቡ ኣእትዩ ዘይምንጋሱን እዩ እቲ በደሉ። 

ምድሓን ዝርከብ ሰብ ካብ ልቡ ግብሪ ጽድቂ ብምግባሩ ዘይኮነስ 

በቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝተገብረ መስዋእቲ ንዕኡ ኣሚንካ ኣብዚ 

ተወኪልካ እትረኽቦ ጸጋ እዩ እምበር፡ ብግብርሲ ኣይኮነን። ገለ 

ወንጌላውያን ካብ ሞንጎና ክንምስክር ከሎና፡ እቲ እንምስክረሉ 

ዘሎና ሰብ ምትካኽ ሽጋራ ደው ከብል ከም ዘለዎን፡ መስተ ድማ 

ክገድፍ ከም ዘለዎን ምንጋሮም እዚ ጉጉይ ኣሰራርሓ እዩ። እዚ 

ንሓና ስለ ዝበልናዮ ኣይኮነን ዝገድፎ፡ እዚ ዝኸውን እቲ ሰብ 

መንፈስ ቅዱስ ምስ ተመልአን ኣብ ውጽጡ ድማ ሓይሊ ምስ 

ረኸበን ነዚ ክገብሮ እዩ።፡ እንተ ዘይኮነስ እቲ ንሕና እንሰብኮ 

ስብከት ናጻ ዘውጽእ እምነት ዘይኮነስ ሰብ ዝሰንዖ ሃይማኖት እዩ ዝኸውን። 

ድሕነትድሕነትድሕነትድሕነት     (sa lva t ion)(sa lva t ion)(sa lva t ion)(sa lva t ion)     

ምድሓን ብየሱስ 
ክርስቶስ እዩ 
ማለትና ነቲ 
እተሰቕለ 
ክርስቶስ 

ክንሰብኽ ከም 
ዘሎና እዩ 

ዝንገረና ዘሎ። 
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ምድሓን ብየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለትና ነቲ እተሰቕለ ክርስቶስ ክንሰብኽ ከም ዘሎና እዩ 

ዝንገረና ዘሎ። ወንጌላዊ ኩሉ ነዚ ሓሳብ እዚ ብቐዳምነት እዩ ክሕዞ ዘድሊ። ብድሕሪ 

እዚ እዩ እቲ ቅብኣት ዝፈስስን ሰብ ድማ ልቡ ተረቲዑ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእን።  

ምድሓን ቅጽበታዊ ኮይኑ ፡ ፍረ ምድሓን ግና ዘገምታዊ ምዃኑ ዘይምርሳዕ ድማ ኣገዳሲ 

እዩ። መብዛሕትኡ እዋን ንሰብ ምስ መስከርናሉ ንሱ ብሓቂ ከም ዝደሓነ ቀልጢፍና 

ክንፈልጥ እይንኽእልን ብምዃኑ፡ ተሃዊኽና ሓደ ሰብ ከም ዝደሓነ ንኽልእ ሓፋሽ 

ምውዕዉዑ ሰናይ ኣይመስለንን። 

ምድሓን ክንሰብኽ ከሎና ማዕረ እዚ ድማ ነቲ ዝተጸገመ ሰብ ክንሕግዞ ህርድግ ዘይምባል 

እዚ ባዕሉ ጉጉይ ኣሰራርሓ እዩ። ሰብ መንፈስ ጥራሕ ኣይኮነን። ሰብ መንፈስን፡ ነፍስን፡ 

ስጋን ዘለዎ ምሉእ ፍጥረት ብምዃኑ ኣተኩሮና ኣብዚ ኩሉንትናነት ሰብ ክንገብር ድማ 

ግቡእን ምሉእን ኣገባብራ እዩ። 

 

 

 

ወንጌል ክንሰብኽ ከሎና ነቶም ሰማዕትና ክርስትና ከም ቀሊል ተበግሶ ጌርና ምንጋሩ 

ድማ እዚ ጉጉይ ኣዘርጋግሓ ወንጌል እዩ። ሰብ ምስ ደሓነ ብፈተውቱ ክጽላእ ከም 

ዝኽእልን፡ በበይኑ ዝዓይነቱ ብዙሕ መከራ ክመጾ ከም ዝኽእል ክነረድኦ ግቡእና እዩ። 

ጎይታና ድማ ከምዚ እዩ ዝገብር ዝነበረ። 

ምድሓን ክንሰብኽ ከሎና ንብዝሒ ጥራሕ ኣይንዓልም። እንታይ ደኣ? ንጽፈትን 

ንብቕዓትን ደኣ እምበር። ንጽፈት ዘይኮነስ ንጃምላዊ ስራሕ ኣዕዚዝና እንተ ጸቐጥናስ 

ካብቶም ዝሰበኽናሎም ገለ መስቀል ጎይታና ክጾሩ ዘይደልዩ፡ ግናኸ ነቲ ክርስትና ዝህቦ 

ረብሓ ዝደልዩ ሰብ ኣብ ቤተክርስትያን ክጽንበሩ ከለው፡ ንኹሉ እዮም ዜጸግሙ። ስለዚ 

ድማ ጃምላዊ ኣሰራርሓ ኣይልመደና። 

ምድሓን ቅጽበታዊ ኮይኑ ፡ ፍረ ምድሓን ግና ዘገምታዊ ምድሓን ቅጽበታዊ ኮይኑ ፡ ፍረ ምድሓን ግና ዘገምታዊ ምድሓን ቅጽበታዊ ኮይኑ ፡ ፍረ ምድሓን ግና ዘገምታዊ ምድሓን ቅጽበታዊ ኮይኑ ፡ ፍረ ምድሓን ግና ዘገምታዊ 
ምዃኑ ዘይምርሳዕምዃኑ ዘይምርሳዕምዃኑ ዘይምርሳዕምዃኑ ዘይምርሳዕ    ድማ ኣገዳሲ እዩ።ድማ ኣገዳሲ እዩ።ድማ ኣገዳሲ እዩ።ድማ ኣገዳሲ እዩ። 
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ኣነ ሸዊት ገብረኣምላኽ እበሃል። ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ኣብ 2008 እየ ዝመጻእኩ። ከም 

ኩሉ ደቂ ሃገርና ናብታ ከተማ ምስ ኣቶኹ ቀልጢፈ ኣብ እንዳ ሱዳናውያን ስራሕ እየ 

ዝጀመረኩ። እታ ኣስራሒተይ ጥዕምቲ ሰብ እኳ እንተ ነበረት፡ ኣነ ግና ብዙሕ እዋን 

እሓምም እየ ዝነበረኩ እሞ ምስካፈይ ኣይተረፈን። 

ኣብ ሱዳን ካብ ዝኣቱ ድሕሪ ሰልስተ ወርሒ ብዙሕ ደም ክፈሰኒ ስለ ዝጀመረ ናብ እና 

ሓኪም ወሰዱኒ። እቲ ዶክተር ድማ እዚ ሕማም እዚ መንቀሊኡን ምኽንያቱን ስለ ዘይፈለጠ 

ዝብሎ ሰ ኣነ። ናብ ቤተይ ምስ ተመልስኩ እቲ ሕምም በርትዓኒ እሞ ክመውት ከም 

ዝቐረብኩ እዩ ዝተሰ መዓኒ። 

እዚ ሕማም እዚ ኣባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣደይ እውን ከም ዝነበረ ኣይረሳዕኩን። ንሳ ምስ 

ሓመመት ድማ ጤል ተሓሪዳን ደም ፈሲሱን፡ ኣደይ ድማ እቲ ዝኸበረ ሽቶ ተግዚኡ ምስ 

መጸላ ነዚ ምስታይን፡ ቀይሕ ክዳን ተኸዲና ድማ ኣብ ቤትና ምጉያል ከም ልምዲ ከም 

ዝሓዘቶ እዝክር እየ። 

ኣብ ገዛና ሰለስቴና አሓተይ ሰብ ክርድኦ ዘይክእል ሕማም ነይሩና እዩ። ነዚ ሕማም እዚ 

ክፍውሶ ዝኽእል ሰብ ግና ኣይተረኽበን። ስለዚ ድማ ኣደይ ናብ ሓደ ኣብ ጉጥቓ ከተማ 

ተሰነይ ዝርከብ ጠንቋሊ ምኻድ ጀመረት።  

እቲ ሕማምና ግና ኣብ ክንዲ ዝሕሸና፡ እኳ ደኣ ገደደና። ንዓይ ለይተ-ለይቲ እናመጸ 

ዘጸቕጠኒ ሓደ መንፈስ ነይሩ። ስለዚ ድማ ክጭድርን ከእውን ምሉእ ለይቲ ሓዲረ እውዕል 

ነይረ። ካብዚ ዝገደደ ድማ ናብ ደገ እንተ ወጺአ ሽንተይ ክቋጻጸር ኣይክእልን ነበረኩ እሞ፡ 

እዚ መሊሱ አሸጊሩንን፡ ንኹሉ ዘመደይ ድማ ኣረበጾን። 
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ኣደይ እቲ ሕማማይ እናበርትዕ ከም ዝኸደ ምስ ፈለጠት ናብ ሓደ ደብተራ ወሰደትኒ። 

ንሱ ድማ ነዊሕ ክታብን፡ ስንክሳርን፡ ጸበልን ሃበኒ እሞ ንግዚኡ ሓሸኒ። እንተኾነ ግና ድሕሪ 

ገለ ኣዋርሕ ብድንገት ሃለዋተይ ከጥፍእን፡ ከም ጤል ዝመስል ድምጺ ከስምዕ ጀመርኩ።  

ኣብ ወርሒ ሓደ ሰሙን ጽቡቕ እንተ ደኣ ቀንየ ጽቡቕ ናብራ እሕልፍ ነበርኩ ክበሃል 

ይከኣል። ክሓምም ከለኹ ከም ጤል ምጭዳረይ ከይኣክልሲ፡ ደሓር ድማ ኣብ መሬት ከም 

ተመን ክተዓ ዃለል ቀጸልኩ። ከም እንስሳ ኣቑጻል ምብላዕን፡ ኣብ መሬት ጠንቀላዕላዕ 
ምባለይንሲ ነመን እሞ ዘየሰከፎ? 

እዚ ምስ ገደደ ኣደይ ናብ ካልእ ሸኽ  ከይዳ ፍታሕ ደለየት እሞ፡ ንሱ ድማ ብደም ጤል 

ክሕጸብ ኣግበረ። ከምዚ ምስ ኮነ ንግዚኡ ሓሸኒ እሞ ኣደይ ድማ ናብቲ ሸኽ እናኸደት 

ህያባት ክትህቦ ቀጸለት። 

ሽሕ እኳ እሕመም ደኣ እምበር ሕሽ ምስ በለኒ ናብ ድገ ወጺኣ ክመሃር ጀመረኩ እሞ 

ብዙሓት ኣወዳት ክፍውኒ ጀመሩ። ሓደ መተዓብይተይ ምድ ኣይደንጎየን ከም ዝፈትወኒ 

ምስ ንገረኒ። ኣነ ድማ ብገርሀይ ምስኡ ክራኸብ ጀመረኩ። ከምዚ ምግባርይ ግና እቲ 

መንፈስ ሰይጣን ኣዝዩ    ተቖጥዕ እሞ ኣብ ቅድሚ ሰብ ድማ ኣዋረደኒ።  እቲ ውርደተይ 

ኣብ ቃልዕ ወጺኡስ ኣብ ማእከል ኣደባባይ ወዲቐ ሽንተይን ተምላሰይን ክቋጻጸረን ብዝይ 

ምኽአለይ ኣብዚ ተለወስኩ። እቲ ሎሚ ዘገርመኒ ግና እዚ ሰሃሮ እዚ ኣብ ህይወተይ 

ንምንታይ ይኸውን ከም ዝነበረ ኣይርደኣንን እዩ ነይሩ። 

ሕይሽ ምስ በለኒ ናብቲ ኣደይ እትፈትዎ ደብተራ ከድና እሞ፡ ንሱ ድማ እዚ ዝኾነ እቲ 

ክሕጸየኒ ዝደሊ ዝነበረ መንእሰይ ናተይ ጋኔን ነዚ ከም ዘይደልዮን ከም ዝጸልኦን ንጊሩና። 

ነዚ ዝተጋጌኹዎ ጌጋ ዋጋ ከም ዝኸፍልን፡ ስለዚ ድማ ብደም ጤል ክዥለጥ ከም ዘሎንን፡ 

ቀጠለያ ቀምሽውሽጢ ብቀጻሊ ክኽደኖ ከም ዘሎኒ ነገረኒ። 

ኣነ ከምዚ ኮይነ ከለኹ ድማ ኣደይ ድማ ካባይ ኣይሐሸትን እሞ፡ በርቱዕ ማእሰርቲ ስለ 

ዝነበራ ዳርጋ ምሉእ እዋና ኣብ ዓራት እያ እተሕልፎ ዝነበረት። ካብዚ ዘገደደ ድማ ሓንቲ 

እግራ ለመሰት። 

ከምዚ ዓይነት ጸገም ምስ በዝሐ ናብ ሱዳን እንተ ከደኩ ከም ዝሕሸኒ ተረዲአ  እየ ናብ 

ሱዳን ዝመጻእኩ። ኣብ ሸገራብ ዝበህል ዶብ ሱዳን ምስ በጻሕኩ ድማ ምስ ሓደ መንእሰይ 

ወዲ ተፋለጥና እሞ ብሓንሳብ ብዙሕ ግዜ ነዕልልን ሻሂ ክንሰትን ጀመረና እሞ፡ ድሕሪ ገለ 



ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ  2013ነሓሰ  2013ነሓሰ  2013ነሓሰ  2013 

05 

እዋን ክሕጸየኒ ሓተተኒ። ኣነ ድማ ብገርሀይ “ሕራይ” በልኩዎ። 

ብድሕሪ እዚ ግና ከም ቀደም ኣዝየ ክሓምምን ክስቀይን ጀመርኩ። ንሱ ድማ ለካ ካባይ 

ዘይሓይሽ ናይ ጥንቆላ ንገር ዝርድኦ ሰብ ስለ ዝነበረ ሓደ መድሃኒት ሃበኒ እሞ ነዚ 

ወሰድኩዎ። እዚ ምስ ገበረኩ ግና ሽሕ እኳ ንግዚ ኡ እንተ ሓሸኒ፡ ድሕሪ ቁርብ እዋናት 

ማሕጸነይ ከሕመመኒ ጀሚሩስ ን ሰሰተ መዓለቲ ዝኸውን ብዙሕ ደም ፈሰስኒ። 

ከምዚ ኢለ ከለኹ እየ ናብ ካርቱም ተሓቢአ ዝመጻእኩ። እቲ ድነ ጸልማት ድማ ከም ቀደም 

ከን ላልወኒ እኳ እንተ ደልየ፡ ነቲ መንፈስ መስዋእቲ ምስዋእን፡ ንዕኡ ምግዛእን ግና ክቕጽሎ 

ኣይደለኹን። ኣየጸናሕኩን ድማ፡ ኣብ ካርቱም ኣብ መንፈሳውያን ናይ ፈውሲ መደባት ከም 

ዘሎ ሰማዕኩ። 

ክኸይድ ከም ዝደለኹ ንገለ ሰብ ምስ ነገረኩ ግና ብለይትን ብቐትርን መንፍስቲ ከፈራርሁኒ 

ጀመሩ እሞ ኣዝየ ተዓነድኩ። “ዝኾነ ይኹን” ኢለ ግና ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ናይ ጸሎት ቦታ 

ምስ ከድኩን ናብቲ ጉባኤ ምስ ኣቶኹ፡ ኣብኡ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እቲ መደረ ዝሰምዕ 
ዝነበረ ኣገልጋሊ ሓደ ዓቢ በርሃን ረኣኹ እሞ፡ ገረመኒ። 

ብድሕሪ እዚ ሓደ ዘደንቕን ቅድሚ ሕጂ ሰሚዐዮ ዘይፈልጥ ፍሉይ ድመጺ ሰማዕኩ። እዚ 

ድምጺ እዚ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ቀልጢፉ ተረደኣኒ። ከይተፈለጠኒ ድማ ናብ ምድሪ 

ወደቕኩ እሞ እቶም ኣገልገልቲ ናብ ሓንቲ ቦታ ኣውጺኦም ክጽልዩለይ ጀመሩ። ክንደይ 

እዋን ከም ጸለዩለይ እኳ ኣይፍለጠንን፡ ግና ኣብ ኣጋ ወጋሕታ ሓሸኒ እሞ በዚ ከም 

ዝተናገፍኩ ነገሩኒ። 

ከይጸናሕኩ መንፈስ ቅዱስ ተመላእኩ እሞ ሓድሽ ህይወት ዕጋበት ክለማመድ ጀመረኩ። 

ገጸይ ደመቱ መለሰ። እቲ ቀደም ዘሕምመኒ ዝነበረ ሕማማት ፈጺሙ ገደፈኒ እሞ ካብ 

ስራሕ ምብኳር ገደፍኩዎ።  ሎሚ ኣብ ካርቱም ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኣብ ኣገልግሎት 

መዘምራን ዘማሪት ኮይነ እየ ዘገልግል። 

ብድሕሬዚ ናትይ ፈውሲ ድማ ኣደይ ኣብ ዓዲ እያ ዝነበረት ምስ ኣገልገልቲ ኮይንና 

ክንጽለየላ ጀመረና እሞ ናብ ካርቱም ምስ መጸት ንሳ ድማ ተፈዊሳስ፡ ኣይጸንሐትን ብማይ 

ተጠምቀት። ሎሚ ኣብ ቤተክርስትያን ብጸሎት እያ እተገልግል። 

ነቲ ካብ ጸበባይ ኩሉ ዘናገፈኒ ኣምላኽ እባርኾ። 
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መብዛሕትኡ ህዝብና ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እዩ ዝሰዕብ። እምበኣርሲ ወንጌል ክንዝርግሕ 

ከሎና ገለ መሰረታዊ ነገራት ብዛዕባ እዚ ቤተ እምነት እዚ እንተ ፈለጥና ይጠቕመና እዩ 

ኢለ እኣምን። 

ኦርቶዶክስኦርቶዶክስኦርቶዶክስኦርቶዶክስ    

ኦርቶዶክስ ዝብል ቃል መበቆሉ ቋንቋ ግሪኽ ኮይኑ እዚ ማለት ድማ “ ቅኑዕ፡ ስሩዕ 
ሓቀኛ ወይ ልሙድ” ዝብል ቃላት የስምዕ። ክሳብ መበል 16 ክፍሊ ዘበን ሃይማኖት 

ክርስትያን ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት እዩ ዝኽፈል ዝነበረ። እቲ ምዕራባዊ ክፋሉ 

ካቶሊክ (ማለት ኣህጉራዊ ወይ ዩኒቨርሳል) እቲ ምብራቓዊ ክፋል ድማ ኦርቶዶክሳዊ 

ተብሂሉ ይፍለጥ። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ዝብል መጸውዖ ግና ናይ ግብጽን ናይ ህገርናን 

ኣብያትክርስትያናት ጥራሕ እዩ ዝጥቕልል 

ክርስትና መዓስ መጸ?ክርስትና መዓስ መጸ?ክርስትና መዓስ መጸ?ክርስትና መዓስ መጸ?    

ክርስትና ናብ ህዝቢ ሐበሻ ዝመጸ ኣብ 4 ክፍለ ዘበን (330 ዓ.ም) ኮይኑ፡ ኣቡን 

ኣቴናቴዎስ (ኣቡን እስክንድርያ) ፍሬምናጦስን ኤድስዩስን ዝበሃሉ ሚስዮናውያን ናብ 

ሃገር ህንዲ ለአኾም። እዚኣቶም ድማ ብመርከብ ካብ ሃገር ምስሪ፡ ናብ ዓዲ ህንዲ ክኸዱ 

ከለው መርከቦም ኣብ ወደብ ኣዱሊስ ተሰብረት እሞ፡ ሸፋቱ ማረኹዎም። 

ብድሕሪ እዚ እቶም ከተርቲ ስለ ዝሓደጉዎም ደቂ እታ ሃገር ነዞም ሰብ ናብ ከተማ 
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ኣኽሱም ወሰዱዎም።  እቲ ንጉስ ድማ መንነቶም ሓቲቱ፡ ብድሕሪ እዚ ሃይማኖቶም 

ጽቡቕ እኳ እንተ ነበረ፡ ንሱ ግና ሃይማኖቱ ክልውጥ ከም ዘይክእል ነገሮም። እንተኾነ 

ግና ነዚ ሓድሽ ሃይማኖት እዚ ንወዱ ኢዛና (ኣልጋ ወራሽ) ክምህርዎ ከም ዝኽእሉ 

ነገሮም፡ እሞ ንሳቶም ድማ በዚ ተግሁሉ።  

ብድሕሪ እዚ ግና እቶም ሰብ ናብ ኣቡን ኣተናቴዎስ ናብ 

እስክንድርያ ተመሊሶም፡ ነዚ ነገር ምስ ነገሩዎ፡ ንሱ 

ኣይደጎየን ንፍሬምናጦስ ኣቡን ህዝቢ ሓበሻ ገይሩ 

ለአኾ። ንሱ ናብ ሃገርና ምስ መጸ ድማ “ኣባ ሰላማ” 

ተብሂሉ ተሰምዩ ናይ ምጀመርያ ኣቡን ኮይኑ ኣገልገለ። 

ብድሕሪ እዚ እቲ ንጉስ ምስ ሞተ ድማ ኢዛና ንኣቡኡ 

ተኪኡ ኣብ ኣኽሱም ነገሰ። ንሱ ድማ ብድሕሪ እዚ ኩሉ 

ሰብ ካብ ኣረሜንነት ሃይማኖት ክርስትና ክሕዝ ከም 

ዘለዎ ነጊሩ ኩሉ ህዝቢ ሓበሻ ነዚ ሃይማኖት ንጉሰ 

ክስዕብ ጀመረ እሞ፡ ክርስትና ካብ ላዕሊ ናብ ኩሉ ገባር 

ህዝቢ ሓለፈ። 

ተዋህዶ  ተዋህዶ  ተዋህዶ  ተዋህዶ      

እዚ ዶክትሪን እዚ ኣብ ምብራቕ ክፋል ግዝኣት ክርስትና ዝተጋህደ ኣስተምህሮ ኮይኑ እዚ 

ድማ ንወልድ ዝምልከት እዩ። ብመሰረት ዶክትሪን ቤተክርስትያን ወልድ ምሉእ 

ኣምላኽን ሰብን ኮይኑ እዚ ክልተ ባህርዩ ግና ከይተሓንፈጸን ከይተጻናበረን፡ እቲ ሓደ 

ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ከይዓብለለ ይነብር፡ ክብል ክምሀር ከሎ፤ ምብራቓውያን ብፍላይ 

ድማ ሰብ እስክንድርያን ኢትዮጵያን ግና፡ ኣይፋሉን ኣብ ወልድ ክልቲኡ ባህርያት ማለት 

(መለኮትነቱን  ትስብእቱን) ተሓዋዊሱን ተዋሃሂዱን ሓደ ኮይኑ እዩ ኣብ ምድሪ ዝነበረን 

ሕጂውን ዘሎን ክብሉ ነዚ መሃሩ። እዚ ኣስተምህሮ እዚ ግና ብጉባኤ ኩለን 

ኣብያተክርስትያናት ኣብ ከተማ ኤፈሶን (449 ዓ.ም) ተወገዘ። 

ትሽዓተ ቅዱሳንትሽዓተ ቅዱሳንትሽዓተ ቅዱሳንትሽዓተ ቅዱሳን    

ኣብ 480 ዓ.ም ኣቢሉ ናብ ኣኽሱም 9 ቅዱሳን መጹ። እዚኣቶም ድማ ካብ ምብራቓዊ 

ግዝኣት ናይ ሮማ ኮይኑ ካብ ኣንጾክያን ኣስታንቡልን ኣስክንድርያን እዮም ዝነቐሉ። ካብዚ 
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ኣቶም እቲ ስሙይ    ኣቡን ድማ ዘሚካኤል ኣረጋዊ ይበሃል። ንሱ ብፍላይ ኣብ ደብረ ዳሞ 

ዝበሃል ቦታ ዓቢ ገዳም መስሪቱ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ኣምልኾ ጣኦት ገበል ደምሰሶ። ኣብ 

ከባቢኡ ንዝነበረ ህዝቢ ወንጌል ሰበኸ እሞ ክርስትና ካብ ከተማ ኣኽሱም ወጺኡ ናብ 

ገጠራት ክስፍሕፋሕ ጀመረ። 

እዞም ትሽዓተ ቅዱሳን ብፍላይ ድማ ኣቡን 

ጴናልቴዎን ዝተባህለ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ንመጽሓፍ 

ቅዱስ ካብ ቋንቋ ግሪኽ ናብ ግእዝ ተርጎሙዎን 

(ኣብቲ ዘበን እቲ ኩሉ ህዝቢ ቋንቋ ግእዝ እዩ 

ዝዛረብ ዝነበረ) ነቲ ህዝቢ ድማ ክህምርዎን 

ጀመሩን እሞ ክርስትና ኣብታ ሃገር ዓመረ።  

ያሬድ ዝተባህለ ኣኽሱማውን ተምሃራይ ናይ 

ኣቡነ ኣረጋዊ ዝነበረ ኣገልጋሊ ቤተክርስትያን ድማ ስርዓተ ቅዳሴ ናይ ቤት ክርስትያን 

ሰርዐ፡ ኣቃውማን ቅኔን ድማ መሃረ እሞ፡ እቲ ክሳብ ሎሚ ቤተክርስትያን ተዋህዶ 

እትኽተሎ ስርዓተ ኣምልኾ ብምግባሩ ብኹሉ ፍትው ሰብ እዩ።  እዚ ኣብ 480 ዓ.ም 

ኣቢሉ እዩ ዝኾነ። 

ሰማንያ ኣሃዱሰማንያ ኣሃዱሰማንያ ኣሃዱሰማንያ ኣሃዱ    

ካቶሎካዊት ቤተክርስትያን 73 መጻሕፍቲ ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ክህልዋ ከሎ፡ ኩሎም 

ከንሻ (ወንጌላውያን፡ ሉተራውያን በዓል ሓምሳውያን ኣንገሊካውያን ወዘተ...) ድማ 66 

መጻሕፍቲ ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ዝጥቀሙ።ናይ ሃገርና ኦሮቶዶክሳውያን ድማ 81 

መጻ ሕፍቲ ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ዝጥቀሙ። እብ ቀረባ እዋን ድማ እዚ መጽሓፍ 

እዚ ካብ ቋንቋ ግእዝ ናብ ኣምሓርኛ ትግርኛን ተተርጕሙ ኣሎ። 

ብጀካ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ 66 መጻሕፍቲ፡ እቲ ዝተረፈ መጻሕፍቲ ብቛንቋ 

ግእዝ “መጽሓፈ ኣዋልድ” ተብሂሉ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ድማ ብቛን ቋ እንግሊዝን ግሪኽን 

ድማ ኣፖክሪፋ ይባሃል። እዚ ማለት ድማ ሕቡእ ወይ ስውር ነገር ዝብል ሓሳብ የስምዕ። 

መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ኢሉ ከም እተጠርነፈ ንምርድኡ ኣብዚ ቦታን እዋንን ስለ 

ዘይብልና፡ ብሓጺሩ ግና ንምንታይ ኩሎም ከንሻ ንኣፖክሪፋ ከም ቃል ኣምላኽ ከም 

ዘይቅበልዎ ነስተብህል። 



• እቶም ጸሓፍቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ብዘይ ኣፈላላይ ካብ ኣፖክሪፋ ዋላ ሓንቲ እዋን 

ዘይምጥቃሶም። እዚ ማለት  ነዚ ጽሑፍ እዚ ከም ቃል ኣምላኽ ኣይርእዩዎን 

ነይሮም ማለት እዩ።  

• ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ስብከቱ ካብ ኩሉ መጻሕፍቲ ብሉይ ኪዳን ክጠቅስ 

ከሎ ካብዚ መጻሕፍቲ እዚ ዘይምጥቃሱ። 

• እቶም ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ዝነብሩ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ንኣፖክሪፋ ከም 

ቃል ኣምላኽ ዝይምቕባሎም። 

• ኣብተን መጻሕፍቲ ኣፖክሪፋ ማስቲ ካል ክፋል መጻሕፍቲ ዝጋጮ ዶክትሪን 

ምህላው። እዚ ድማ ን ዝሞቱ ሰብ ምጽላይ፡ ምሕሳው ከም ጉጉ ዘይኮነስ፡ ከም 

ቅቡል ነገር ጌርካ ምርኣዩ ስለ ዝምህር። 

• እተን ካልኦት መጻሕፍቲ ብሉይ ኪዳን እንተ ብውሕዱ ወይስ ብብዙሑ 

ትንቢታዊ መልእኽቲ (ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዝነበሮ መሲህ ወዘተ..)ዝሓዛ ክኾና 

ከለዋ ኣብ ኣፖግሪፋ ግና እዚ ሓሳብ እዚ እይርከብን። 

• ጸሓፍቲ ናይ ኣፖክሪፋ ድማ እቲ ዝጽሕፍዎ ዝነበሩ ጽሑፋት ካብ ኣምላኽ 

ዝተቐበሉዎ ከም ዝኾነ ፈጺሞም ኣይተዛረቡን። 
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‘Anger...for either you must kill it, or it will kill you. You can-

not carry a bad temper into heaven’ (C. H Spurgeon). 

‘እቲ ምቕባኦም ከኣ ንውሉድ ወለዶኦም ንኽህነት ዘለኣለም ይኹነሎም’  

(ዘጸ. 40፡12) 

 

ንኽልተ ከጣብቕንኽልተ ከጣብቕንኽልተ ከጣብቕንኽልተ ከጣብቕ    ዝተወልደ...ዝተወልደ...ዝተወልደ...ዝተወልደ...    

“መሊሳ ኸኣ ጠነሰት ወዲውን ወለደት፡ ሰለስተ ወዲ ወሊደሉ እየ እሞ፡ ሕጅስ 

ሰብኣየይ ኣባይ ኪለግብ እዩ፡ በለት። ስለዚ ስሙ ሌዊ ተባህለ (ዘፍ. 29፡34)።” 

ሌዊ ዝብል ቃል፡ ትርጉሙ “ይጠብቕ” ማለት እዩ። ልያ ሰበይቲ ያእቆብ፡ ሰብአያ 

ምስኣ ምልጋብ ኣብዩ፡ ምስ ሓብታ ራሄል ብምጥባቑ እዚ ስለ ዘጉሃያ፡ “ድሕሪ ምላድ 

ወደይ ሌዊስ፡ ምናልባሽ ዶኾን ሰብኣየይ ንራሄል ገዲፉ ንዓይ የፍቅረኒ እሞ፡ ምሳይ 

ይጠብቕ” ብማለት እዚ ሽም እዚ ሃበቶ። እቲ ዜሕዝን ግና፡ ከምቲ ንሳ ዝሓሰበቶ 

ያእቆብ ምስኣ ክጠብቕ ኣይፈተወን። 

ክቡራት ኣንበብቲ እዚ ልያ ኣዴና ዝገበረቶ ግብሪ ሎምውን ክፍጸም ከሎ ንርእዮ 

ኢና። ሓድሓደ  ወለዲ ህጻን ክወልዱ ከለው፡ ነቲ ዘሎ ዝይምቹእ ኩናታቶም በቲ 

ናይቲ ቆልዓ ምምጻእ ክልወጠሎም እዮም ዝመነዩ። ገለ እዋናት ግና ከም ኣጋጣሚ 

ኮይኑ ከምቲ ዝሓሰቡዎ ነገራቶም ትጽቢታቶምን ስለ ዘይፍጸም ኣዝዮም ይጉህዩ። 

ዝኾነኮይኑ ግና እቲ ዝተወልደ ህጻን ከምቲ ንሳቶም ዝሃቀኑዎ ይኹነሎም ወይስ 

ኣይኹነሎም ብዘየገድስ፡ እቲ ውሉድ ውህበት ኣምላኽ እዩ እሞ፡ ብሰንኩ ኩነታት 
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ስለ ዘይተለዋወጠ ምስካፍ ወይ ኣብ ልዕሊ እቲ ህጻን ጸቕጢ ምግባር ግቡእ ኣይኮነን። 

ኣብዚ ኣርእስቲ ከሎና ድማ ገለ እዋናት ሽሕ እኳ እቶም ወለዲ ንሽዑ ከምቲ 

ዝሐሰቡዎ እቲ ህጻን ድላያቶም እንተ ዘይመለኣሎም፡ ኣብ ደሕራይ ዘበኑ ግና ኣብ 

ህይወቱ መቐይሮ መጺኡ እቲ ሰብ ንበረኸት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚንካ ንኣምላኽ 

ምጽባዩ እዩ ዝሓይሽ። ካብዛ ኣርእስቲ ቅድሚ ምዝዛምና ድማ ነዚ ክነስተብህል 

እሓተኩም። እቶም ዝወሃቡና ውሉድ ርእሶም ዝኸኣሉ ምስሊ ኣምላኽ ዘንጸባርቑ ሰብ 

ደኣ እምበር: መግለጽን ተቐጽላን ናውቲ ወለዶምን ከም ዘይኮኑ ምዝካሩ ድማ ሰናይ 

እዩ። 

    

ሌዊሌዊሌዊሌዊ        ዘይመንፈሳዊዘይመንፈሳዊዘይመንፈሳዊዘይመንፈሳዊ        

“እቶም ሰባት ከኣ ምስ ጓል ያእቆብ ብምድቃሱ ኺግበር ዘይግባእ ኣብ እስራኤል 

ነውሪ ስለ ዝገበረ፡ ጒህዮም ኣዝዮም ተናደዱ (ዘፍ. 34፡7)።” 

ከም መብዛሕቶም ደቂ ያእቆብ፡ ሌዊ ኣብቲ መጀመርታ ክፋል ዕምሩ መንፈሳውነት 

ዝበሃል ኣይነበሮን፡ ክበሃል ይከኣል። ብዛዕባ ዝገበሮ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ዋላ ሓንቲ 

ኣይተጻሕፈልናን። ካብዚ ሓሊፉ እኳ ደኣ ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ኮይኑ ንሓው ዮሴፍ 

ኣብ ምሻጥ ተዋስኤ። ዳሕራይ ድማ ንሱ ክወለድ ከሎ ያእቆብ ኣቡኡ እውን ኣብቲ 

ሌዊ ዝተወልደሉን ዝዓበየሉን እዋናት፡ ኣብ መነፈሳዊ ድኻም ስለ ዝነበረ ብዛዕባ 

ያህወ ዝምስክረሉ ሰብ ኣይነበረን። ምስ`ዚ ተደሚሩ ድማ ኣቡኡ ያእቆብ ንኣደ ሌዊ 

(ልያ) ሸለል ኢሉ፡ ንራሄል ምፍቃሩ እዚ ባዕሉ ሓደ ምረት ኣብ ህይወቱ ከም 

ዝገበረሉ ክንግምት ንኽእል።  

እዚ ዛንታ ናባና ምልስ ኣቢልና ምስ እንጥምቶ ድማ፡ ገለ እዋናት ደቂ ኣመንቲ ሽሕ 

እኳ ወለዶም ክርስትያናት ደኣ ይኹኑ እምበር፡ ኣብ ቤቶም እዱብን፡ ዉዕዉዕ 
መንፈሳዊ ናብራን ዘይነብሩ እንተ ደኣ ኮይኖም፡ እቶም ደቆም በቲ ናይ ወለዶም 

ምስልውነት ይዕንቀፉን፡ ንጎይታ ካብ ምስዓብ ድማ ይዘሓጡን እዮም እሞ፡ ወለዲ 

ኩሎም ከምቲ ኣብ ግዳም ንሰብ ዜርእዩዎ ገጽታ፡ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ቤቶም`ውን 

መንፈሳውነቶም ዕዙዝ ክኸውን ደኣ ይጽዓቱ። 
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ሌዊ ኣታላሊሌዊ ኣታላሊሌዊ ኣታላሊሌዊ ኣታላሊ    

“በልዎም ድማ፡ ሓብትና ንዘይተገዝረ ሰብኣይ ክንህብ እዚ የነውረና እዩ እሞ፡ እዚ 

ነገርዚ ኽንገብር ኣይንኽእልን” (ዘፍ. 34፡14)። 

ልያ ብጀካ እቶም ኣወዳት ደቃ፡ ዲና እትበሃል ጓል ድማ ነበረታ። ያእቆብ ኣብ ስኬም 

ዝበሃል ቦታ ምስ ሰፈረ፡ እታ ጓል ኣብ ከተማ ክትዘውር ከላ ወዲ እታ ንጉስ እታ ሃገር 

ፈተዋን ብግዲ ድማ ምስኣ ደቀሰን እሞ፡ ልቡ ብፍትወት ስለ ዝተማረኸ፡ ንኽምርዓዋ 

ብማለት፡ ናብ ወለዳ ሊኢኹ ኣፍተወ። 

ብዛዕባ ምጥባርን ምትላልን ዝመጸ እዚ ነገር እዚ ቤት ያእቆብ ዝውቱር ነገር እዩ 

ነይሩ። ያእቆብ ነቡኡ ይስሓቕን፡ ንሓው ኤሳውን ኣታለለ። ራሄል ድማ ነኣቦኣ 

ኣታለለት። ያእቆብ ንላባን፡ ላባን ድማ ንያእቆብ ንሓድሕዶም ተታለሉ። ደቂ ያእቆብ 

ንኣቦኦም ብዓቢኡ ኣታለሉ ወዘተ... ኮታ ምጥባርን ምትላልን ኣብቲ ቤት እቲ ግኑን 

ነበረ። ስለዚ ሌውን ሓውን ድማ ከብ ወለዶም ዝወረሱዎ ድኻም እዩ እሞ ንሳቶም 

ድማ ብሓሶት ነቶም ሰብ ስኬም ኣታለሉ። “ኣምላኽሲ ንቕድስና እምበር፡ ንርኽሰት 

ኣይጸውዓናን እሞ፡ እግዚኣብሄር ብዂሉ እዚ ነገርዚ ሕነ ዚፈዲ ስለ ዝዀነ፡ 
ንሕናውን፡ ቀደም ከም ዝበልናኩምን ዝመስከርናልኩምን፡ ሓደ እኳ ንሓዉ በዚ 

ነገርዚ ኣየናሽዎን ኣይበለጸሉን” (1ተሰ. 4፡7)። 

ኣታላሊ ኩሉ እዋን ከታልል ኣይነብርን እዩ እሞ፡ እቲ ሓቂ ምስ ተገልጸ ብመንፈስ 

ሕፍረት ምሕናኹ ኣይተረፍን እዩ። ካብዚ ዝገደደ ድማ፡ ከምታ ንሱ ንሰብ ብጉርሒ 

ዘታለላ፡ ንሱውን ብኻልኦት ምትላሉ ኣይተረፍን እዩ። እዚ ድማ እቲ ልዑል ዝወጠኖ 

ሕጊ እዩ`ሞ ብዘይ ኣፋላላይ ንኹሉ ሓባሊ ዝበጽሖ ግቡእ ደይኒ እዩ። እዚ ግብሪ እዚ 

መበቆሉ ሰባዊ ዘይኮነስ: ሰይጣናዊ ምዃኑ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ይምህር። ምትላል 

ወይሲ ምሕባል፡ ከምኡ ድማ ምስዳዕ ቀንዲ ኣጽዋር ድያብሎስ እዩ እሞ፡ ንሱ 

ብፈለማ ብዓንተቦ ንሄዋን ኣስሓታ፡ እቲ ግብሪ ኣብዚ ኣይበቀዕን፡ ሎሚ ድማ ከም 

ቀደም ንብዘላ ዓለም የስሕታን የታልላን ኣሎ። እቲ ዘታልል ሰብ እምበኣርከስ ከምዚ 

ብምግባሩ ብቐንዱ ብስይጣን ይጽሎን ይምእዘዝን ኣሎ ማለት እዩ። 

    

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 
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መንፈሳዊ ግብሪ ንምትላል ገርህታትመንፈሳዊ ግብሪ ንምትላል ገርህታትመንፈሳዊ ግብሪ ንምትላል ገርህታትመንፈሳዊ ግብሪ ንምትላል ገርህታት    

“ተባዕታይ ዘበለ ዂሉ ብምግዛርኩም፡ ከማና እንተ ዀንኩም፡ በዚ ጥራይ ሕራይ 

ንብለኩም” (ዘፍ. 32፡15)። 

ክልቲኦም ኣሕዋት ዲና ግና በዚ ግብሪ እዚ ኣይተሓጎሱን። ብምትላል ድማ ናብ እቲ 

ንጉስ ብምኻድ “ንሓብትና ክንህበኩም ንኸእል ኢና። ቅድሚ እዚ ግና፡ መጀመርያ 

ከማና ኩኑን፡ ተገዘሩን” በልዎም። እዚ ዘረባ እዚ ድማ ነቶም ሰብ ባህ ኣበሎም እሞ፡ 
ኩላቶም ተቓላጢፎም ተገዝሩ። ከምዚ ኣብ ቁስልን ቃንዛን ከለው ድማ፡ ሌውን 

ስምኦንን ሰራዊት ኣኽቲቶም ነታ ሃገር ብስሕለት ኣጥፍእዋ። ንንጉስ እታ ሃገርን 

(ሓሞር)፡ ወዱን ድማ ሰየፍዎም። ንንብረቶም ኣንደዱ፡ ንእንስሳኦም እውን ቀተሉ፡ 
ነታ ሃገር ከኣ ኣባደሙ። እዚ ግብሮም ግና ንያእቆብ ኣሰንበዶ እሞ፡ ጸላእቱ ተኣኪቦም 

ኣብ ልዕሊኡ ሕነ ከይፈድዩ ፈሪሁ ካብ ስኬም ሃዲሙ ኣብ ቤት ኤል ክሰፍር ግዲ 

ኮኖ። 

እዚ ደቂ ያእቆብ ዝገበሩዎ ክፉእ ግብሪ ድማ ምስ ናይ ሎሚ ኩነታትና ክነዛምዶ ከሎና 

ድማ ከምቲ ሌውን ስምኦንን ንኣቦኦም ንኽፉእ ጨና ዝኾኑ፡ ወሪኡ 

(Reputation) ድማ ዝኸፍአ፡ ሎሚ ድማ ኣመነቲ ኣብ ዓለም ከሎና ብቕድስና 

ብዘይ ምምልላስና ንኻልኦት ንዕንቅፋት ንኾኖምን፡ ሽም ኣምላኽ ድማ ብሰንክና 

ይጽረፍን ምዃኑ ዘኪርና ነፍሲ ወከፍና ብቕንዕናን ብቕድስናን ንምንባር ንቃለስ።  

“ነቲ ቓል ህይወት ሒዝኩም በታ መዓልቲ ክርስቶስ ንትምክሕተይ ምእንቲ ኽትኰኑ፡ 
ኣብ ማእከል እዚ ቔናንን ጠዋይን ወለዶ እዚ መንቅብ ዜብሎምን ግሩሃትን ሕፍቲ 

ዜብሎም ውሉድ ኣምላኽ ኴንኩም፡ ከም ብርሃናት ኣብ ዓለም እትበርሁ 

ኩኑ” (ፍሊጲ 2፡4-6)። 

ሌዊን ሓው ስምኦንን ዝገበሩዎ ጌጋ ዓመጽን በደልን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነቲ ዝገበሩዎ 

ግብሪ በቐል፡ ብቕዱስ ሃይማኖታዊ ተግባር (ማለት ግዝረት) ተጠቂሞም ነቲ ቅትለት 

ምፍጻሞም እዚ ጉዳይ ኣዝዩ መሪርን፡ ነውራምን ገበሮ።  

ካብዚ ደቂ ያእቆብ ዝገበሩዎ ብዘይፍለ፡ ኣብ ታሪኽ ቤተክርስትያን እውን ተማሳሳሊ 

ተርእዮ ተኸሲቱ እዩ። ኣብ ማእከላይ ዘበን (440-1450 ዓ.ም) ብዙሓት ነገስታት 

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 
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ምዕራባዊ ኣውሮጳን ገለ ጳጳሳት ቤተክርስትያንን ኮይኖም ንከተማ የሩሳሌም ካብ 

ሓይልታት እስልምና “ሓራ” ንምግባር ብዝገበሩዎ ናይ መስቀል (Crusades) 
ውግእ ብዙሕ ንጹህ ደም ፈሰሰ። እቶም ሰብ በቲ ሽዑ ብቐጻሊ ዝገበሩዎ ወፍሪ 

ወራራት ብሽም ጎይታና የሱስ ኮይኑ፡ ብደጊኡ ድማ ብዕዙዝ ሃይማኖታዊ ቅንኢ 

ዝተበገሰ እዩ ዝመስል ዝነበረ። እንተኾነ ግና እቲ ናይ ሓቂ ውሽጣዊ ሃቐና እቶም ሰብ 

መንፈሳውን፡ ንኽብሪ ኣምላኽ ንምምጻእ ዘንቀደ ዘይኮነስ፡ ምድራዊ ረብሓ 

ንምርካብን ፖለቲካዊ ጽልዋታት ናይተን ሃገራት ንምስፍሕፋሕን እዩ ዝነበረ። እቲ 

ዜሕዝን ድማ ብሰንኪ እቲ ሽዑ ዝተገብረ ዘረፋን፡ ዓመጽን፡ ውግእን፡ ቅትለትን ሽም 

ጎይታና ከም ዝተጸረፈን፡ ይጽረፍ ከም ዘሎን ድማ ክንዝክር ይግባእ።  

    

ሌዊ እቲ ኮራይን ቁጡዑንሌዊ እቲ ኮራይን ቁጡዑንሌዊ እቲ ኮራይን ቁጡዑንሌዊ እቲ ኮራይን ቁጡዑን    

“ስምኦንን ሌውን ኣሕዋት እዮም። ኣስያፎም ኣጽዋር ዓመጻ እዩ” (ዘፍ. 49፡5)። 

ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ያእቆብ ቅድሚ ሙማቱ ንደቁ ክምርቖም ከሎ፡ ሌውን 

ስምኦንን ብኽፉእ መጋብሮም ሓደ ከም ዝኾኑን፡ ንሳቶም ብዝኾነን ብዝይኮነን 

ብነድሪ ዝቑጥዑን፡ ደም ሰብ ዘፍስሱን ጨካናት ከም ዝነበሩ ኣዘከሮም። ብሰንኪ እዚ 

ክቱር ቁጥዖኦም ድማ ኣብ ብዘላ እስራኤል ከም ዝብትኖም ተነበየ። 

ሌዊ ከም ባህርይ ብቐሊሉ ቁጡዕ ነበረ እሞ፡ በዚ ኣብራሲ ባህርዩ መከራ እንተ መጾ 

እኳ፡ ካብዚ ብዘይፍለ፡ ደቁውን ናቱ ባህርይ ለቢሶም ምንባሮም ብዙሕ 

መፈለጥታታት ኣሎና። ኣምላኽ ግና ናይዚ ባህርዮም ኣሉታውነቱ ጥራሕ ኣልጊሱ፡ 
ነቲ ባህርይ ምግንፋል ግና ከየልገሰ፡ እንታይ ደአ? ነቲ ምኽንያት ኩራኦም ኣንፈቱ 

ቅ..ይ..ር ኣቢሉ፡ እቲ ናይ ቀደም ርሱን ነድሮም ንምቕታል ሰብ ዘይኮነስ፡ በዚ ኣንጻር 

ንምጽናት ሓጥያት ደኣ ቀየሮ።  

እቲ ዜሐጉሰካ ድማ ደቂ ሌዊ ነቲ ካብ ኣቦኦም ዝወረሱዎ ክቱር ነድሮም ኣብቶም ኣብ 

ንጣኦት ዝሰገዱን፡ ምስዚ ድማ ዝረኸሱን ደቂ ዓዶም ንምቕታል ተጠቕሙሉ። “ ንሱ 

ድማ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል፡ ነፍሲ ወከፍ ሴፉ ኣብ ሕቚኡ 

ይዕጠቕ። ካብ ደገ ናብ ደገ ኸኣ ኣብዚ ሰፈር ተመላለሱ፡ ነፍሲ ወከፍ ንሓዉ፡ ነፍሲ 

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 
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ወከፍ ንፈታዊኡ፡ ነፍሲ ወከፍ ንጐረቤቱ ይቕተል፡ በሎም” (ዘጸ. 32፡27)። ዓሌት 

ሌዊ ድማ ከምዚ ገበሩ። 

    

ዓሌት ሌዊ ተበተነዓሌት ሌዊ ተበተነዓሌት ሌዊ ተበተነዓሌት ሌዊ ተበተነ        

“ኣብ ያእቆብ ክመቓቕሎም፡ ኣብ እስራኤል ድማ ፋሕ ከብሎም እየ” (ዘፍ. 49፡ 7)። 

እቲ ምብትታን ሌዊን ደቁን ናብ ብዘላ እስራኤል ፍረ መርገም እኳ እነተ ነበረ፡ ግናኸ 

ኣምላኽ ነዚ ከምዚ ምዃኖም ግና ተበጀዎ እሞ፡ ኣብታ ሃገር ኣኣብ ነገዳት ተበቲኖም 

ንኹሉ እስራኤል ከም ካህናት ከገልግሉ ኮነሎም። ኣምላኽ ንመርገም ናብ በረኸት 

ክቕይሮ ከሎ ከምዚ ይመስል። 

ሎሚ ድማ፡ ብተመሳሳሊ ገለ እዋናት ነቲ ብሰንኪ ዘይምእዛዝና ንዝመጸና መቕጻዕቲ፡ 
ኣምላኽ በዓል ኩሉ ጸጋ ብምዃኑ፡ ኣብ መወዳእትኡ ካብቲ ውድቀትና ናብ ዓወት 

ለዊጡ ካልእ ፍረ ሰናይ ንኽመጸልና ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ንዘክር። ንኣብነት ንጉስ 

ዳዊት ብዝሙት ምስ ባትሴባ ምስ ወደቐ፡ እቲ ቀዳማይ ዝተወልደ ህጻን ሞተ፡ ዳዊት 

ድማ ግቡእ መቕጻዕቱ ተቐበለ። እቲ ዘሐጉስ ግና ካብዚ ኩሉ ምረት ናይ ዘይምእዛዙ 

ካብ ባትሴባ እቲ ጥበበኛ ሰለሞን ተወልደሉ።  

    

ሌዊ ለጋቢሌዊ ለጋቢሌዊ ለጋቢሌዊ ለጋቢ    

“ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሰፈር ደው ኢሉ፡ ነፍሲ ወከፍ ናይ እግዚኣብሄር ዝዀነ ናባይ 

ይምጻእ፡ በለ። ኲሎም ደቂ ሌዊ ኸኣ ናብኡ ተአከቡ” (ዘጸ. 32፡16)። 

ደቂ ሌዊ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እስራኤል ኣብ በረኻ ከለው፡ እቲ ህዝቢ ብስድነት 

ስለ ዝዓበደ፡ ፍርዲ መጸ እሞ፡ ልቢ እቲ ህዝቢ ምስ ኣምላኽ ወይሲ ምስ ኣሕዋቶም 

ከም ዝኾኑ ንምፍላጥ ሙሴ “እቲ፡ ናይ ኣምላኽ ዘበለ ናባይ ይልገብ” ምስ በለ (ዘጸ 

32፡16)፡ ንሳቶም ስጋን ዝምድናን ሒዙዎም ኣብ ክንዲ ኣሕዋቶም ከይድለውን፡ 
እኳ ደኣ ንጽድቂ ኣፍቂሮምሲ፡ ምስ ኣምላኽን ሙሴን ለገቡ፡ እሞ በዛ ግብሮም እዚኣ 

ካብ ኩላቶም ነገዳት ተመሪጾም ማዕረግ ክህነት ተቐበሉ። 

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 
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ሎሚ ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ማዕርግ ዝርከብ፡ ሰብ ድማ ዝስልጥን 

ንኹሉ ርክባቱ መንፈሳዊ ደኣ እምበር፡ ንርክባትን ዝምድናታትን ብመገዲ ስጋ 

ምምዛኑ ክሓድግ ከሎ እዩ። ጎይታ እኳ ካብ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ንላዕሊ ነቶም ንቓል 

ኣምላኽ ዝሕልው ከም ዘፍቀረ ዘኪርና ሕውነትና ምስቲ መንፈሳዊ ሰብ ደኣ እምበር፡ 
ነቲ መቕረባናን ብስጋ ስለ እንፈልጦን፡ ኣብ እዋን ደይኒ እቲ ሰብ ብደም ስለ 

ዝዛመደና ጥራሕ በዚ ኣድሊና ክንንሕፎን ፍርዲ ክነቕንን ሰናይ ኣይኮነን።  

ናይ ሃገር ሩስያ ሃጸይ ዝነበረ ጴጥሮስ ዓብዪ ዝበሃል (1672-1720 ዓ.ም) ዝነበረ ሰብ፡ 
ኣብ ግዝኣቱ ብልሽውነት ከጥፍእ ስለ ዝደለየ ሓደ ጽኑዕ ሕጊ ሓገገ። እንተኾነ ግና 

እዚ ክልክል ምስ ወጸ ከይጸንሐ ነዚ ጽኑዕ ሕጊ እታ ኣዝዩ ዝፈትዋ ኣዲኡ ባዕላ 

ኣፍረሰቶ። ኩሎም መኳንንቱ ድማ በዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ከም ዝገብር ክጻባበዩ 

ጀመሩ። ንሱ ድማ ነዲኡ ናብ መጋባእያ ኣቕሪቡ፡ “ብሓቂ ኣደይ ኢኺ እንተኾነ ግና 

ሕጊ ኣፍሪስኪ ኢኺ። ኣብዚ ቦታ ድማ ከም ኣደይ ዘይኮነስ ከም ታራ ካልእ ዜጋ እየ 

ዝርእየኪ። ሕጂ ብናጻ እንተ ሰደድኩኺ ድማ፡ ኣነውን ከማኺ ኣፍራስ ሕጊ ክኸውን 

እየ። ስለዚ እቲ ሕጊ ዝእዝዞ መቕጻዕቲ ብግዲ ክትቅበልዮ ኣሎኪ።” ምስ በለ፡ 
ብድሕሪ እዚ፡ እቲ ንጉስ ባዕሉ ኣብ መሬት በጥ ኢሉ ኣብ ክንዳኣ ብጩግራፍ 

ተገርፈላ። ኩሉ ሰብ ድማ በዚ ግብሩ ኣመስገኖ። 

    

ዓሌትዓሌትዓሌትዓሌት    ሌዊ ጽድቂ ፍተወ፡ሌዊ ጽድቂ ፍተወ፡ሌዊ ጽድቂ ፍተወ፡ሌዊ ጽድቂ ፍተወ፡    ዓመጽ ድማ ጸልአዓመጽ ድማ ጸልአዓመጽ ድማ ጸልአዓመጽ ድማ ጸልአ    

“ንሱ ድማ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል፡ ነፍሲ ወከፍ ሴፉ ኣብ 

ሕቚኡ ይዕጠቕ። ካብ ደገ ናብ ደገ ኸኣ ኣብዚ ሰፈር ተመላለሱ፡ ነፍሲ ወከፍ ንሓዉ፡ 
ነፍሲ ወከፍ ንፈታዊኡ፡ ነፍሲ ወከፍ ንጐረቤቱ ይቕተል፡ በሎም” (ዘጸ. 32፡27)። 

ንሳቶም ድማ ከምዚ ገበሩ። 

ስለዚ ድማ ሙሴ ድሕሪ ብዙሕ ዘበን ዓሌት ሌዊ ብጽድቂ ዝመጸ፡ ኣዝማዶም ምስ 

ዝብድሉ፡ ዘየድልው፡ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝቐንኡ፡ ዘየናሕስዩን ዓሌት ከም ዝኾኑ 

ዘኪሩ ከምዚ በለ፡ 

“ብዛዕባ ኣቦኡን ኣዲኡን፡ ኣይርኤኽዎምን፡ ዝበለ፡ ነሕዋቱ ኣየለለዮምን፡ ንደቁ ኸኣ 

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 
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ኣይፈለጦምን። ቃልካ ሐልዮም እዮም እሞ፡ ኪዳንካ ኣጽንዑ” (ዘዳ. 33፡9)። 

ሳውል (ናይ ደሓር ጳውሎስ) ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምጽኡ ንማሕበር ኣምላኽ 

ንምጽናት ብብርቱዕ ሓይሊ ዝተቓለሰን፡ ነዚ ንምግባር ድማ ብምሉእ ሓይሊ ዝወፈየ 

ሰብ ነበረ። ጳውሎስ ንጎይታ ምስ ረኽበ ድማ ነዚ ጽኑዕን ዕዙዝን ውዕውዕን ሓይሉ 

ከይቀነሰሉ ንምህናጽ መንግስቲ ኣምላኽ ብዝዩድ ሓይሊ ተመዘዘ። ካብዚ እንመሃሮ 

መሪሕ ሓሳብ ድማ ሰብ ክርስትያን ምስ ኮነ መሰረታዊ ፐርሰናልቲኡ ከም ዘይቅየርን 

እቲ ኣብ ዓለም ከሎ ውዑይ ዝነበረ ሰብ ናብ ጎይታ ምስ መጸ እቲ ዋዒኡ ከም ቀደም 

ንምብራስን፡ ንስጋውነትን ዘይኮነስ፡ ንምህናጽ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽጥቀመሉ እዩ 

መንፈስ ቅዱስ ዝመርሖ። 

እምበኣርከስ ክቡራት ኣንበብቲ፡ ቃል ኣምላኽ ከም ዝምህሮ ኣምላኽ ነቲ ቀደም 

ዝነበርናዮ ናብራ ዕሽነት ናብ ልዑል ጽፍሒ መንፈሳውነት ክቕይሮ ከም ዝኽእልን፡ 
ካብዚ ሓሊፉ ድማ ነቲ ርኡይ ጉድለታትና፡ ናብ ኣዎንታዊ ጠባያት ቀይሩ፡ ንምህናጽ 

መንግስቲ ኣምላኽ ንጡፋት ሰብ ክገብረና ድሉው ከም ዝኾነ ዘኪርናን፡ ምስዚ ድማ 

ኣብ እዋን ቅልውላው ናይ ሓቂ መንነትና ይግለጽ እዩ እሞ፡ ምስ ሌዊ ንሓጥያት 

ንምቕጻዕ ድልውነትና ስሑል ይኹነልና። ልዕሊ ኩሉ ግና ኣገልግሎትና ስሙር 

ዝኸውን፡ ምስ ጎይታ ኣጸቢቕና ምስ እንለግብ ምዃኑ ዘኪርና ኣብኡ ኣዚና ንጥበቕ። 

“እቲ ጒንዲ ወይኒ ኣነ እየ፡ ጨናፍር ከኣ ንስኻትኩም ኢኹም፡ ብጀካይ ሓንቲ እኳ 

ኽትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ፡ እቲ ኣባይ ዚጸንዕ ኣነውን ኣብኡ፡ ንሱ እዩ 

ብዙሕ ፍረ ዚፈሪ”     (ዮሃ. 15፡5)። 

    

ሌዊ ስለ ዓስቢሌዊ ስለ ዓስቢሌዊ ስለ ዓስቢሌዊ ስለ ዓስቢ    ፍቕሩ ክህንነት ተሸለመፍቕሩ ክህንነት ተሸለመፍቕሩ ክህንነት ተሸለመፍቕሩ ክህንነት ተሸለመ    

ነቦኦም ከም ዝቐባእካዮ፡ ንኣታቶም ድማ ካህናተይ ኪዀኑኒ ቕብኣዮም። እቲ 

ምቕባኦም ከኣ ንውሉድ ወለዶኦም ንኽህነት ዘለኣለም ይኹነሎም (ዘጸ. 40፡12)። 

ዓሌት ሌዊ በቲ ንጽድቂ ኣፍቂሮም ንሓጥያት ድማ ጸሊኦም ዝወሰዱዎ ቆራጽ 

ስጉምቶም ማዕርግ ክህነት ጥራሕ ኣይኮኑን ዝተቐበሉ። ከምቶም ዝተረፉ ነገዳት 

እስራኤል መሬታዊ ርስቲ ኣይተማቐሉን። ርስቶም ግና ባዕሉ ኣምላኽ ኮነ። ምስዚ 

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 

17 



ድማ ንሳቶም ከም ዓቀይቲ ኣጽዋር ሒዞም ክዋግኡ፡ ወይሲ ህዝቢ እስራኤል ቁጽሮም 

ንምፍላጥ ምስ ዝድለ ከም ሰቦም ኣይቁጸሩን ነበሩ። 

ልክዕ ከምቲ ሌዋውያን ንሳቶም ህይወቶም ብሙሉኡ ንምግልጋል ያህወ ከም ዝወፈዩ፡ 
ንሕና ድማ ብተመሳሳሊ ንምግልጋል እቲ ሉዑል ኣምላኽ ርእስና ብዘይ ገለ ተረፍ ምስ 

እንውፊ፡ ኩሉ ጸጋ ኣምላኽ ንኽንርስተ ዕድል ይወሃበና። 

“የሱስ መለሰ በለውን፡ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ፡ ቤት፡ ወይ ኣሕዋት፡ 
ወይ ኣሓት፡ ወይ ኣቦ፡ ወይ ኣደ፡ ወይ ሰበይቲ፡ ወይ ውሉድ፡ ወይ ግርሁ ዝሐደገ 

ዘበለ፡ ሕጂ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ቤት፡ ኣሕዋት፡ ኣሓት፡ ኣደ፡ ውሉድ፡ ግርሁ፡ 
ሚእቲ ኻዕበት ምስ ስደት፡ ኣብታ እትመጽእ ዓለም ከኣ ናይ ዘለኣለም ህይወት 

ዘይረክብ የልቦን፡ ኢለ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ” (ማር. 10፡29-30)። 

ሎሚ ድማ ንሕና ከም ደቂ ሌዊ ርእስና ምስ እንውፊ ድማ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን 

ዓሌት ሌዊ በቲ ንሱ ዘርኣዮ ፍሉይ ተወፋይነት ማዕርግ ክህነት ዝተቐበለ፡ ሎሚ ድማ 

ንሕና ብተወፋይነት ንኣምላኽ ምስ እነገልግል ቀረባ ኣምላኽ ኮይንና ንምግልጋልን 

ፍሉይ ምስጢራት ቃሉን     ምግላጻትን ንኽንረክብ ጸጋ ክንቅበል ኢና።  

    

ዓሌት ሌዊስ ርስተዓሌት ሌዊስ ርስተዓሌት ሌዊስ ርስተዓሌት ሌዊስ ርስተ----    ኣልቦ?ኣልቦ?ኣልቦ?ኣልቦ?    

“እቲ ደቂ እስራኤል ንእግዚኣብሄር ንዚለዓል መስዋእቲ ዚህብዎ ዕሽር ንሌዋውያን 

ርስቲ ሂበዮም እየ እሞ፡ ስለዚ ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ርስቲ ኣይሀልዎም፡ 
በልክዎም” (ዘሁ. 18:24)። 

ዓሌት ሌዊ ብጀካ ኣብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምግልጋል እንተ ዝይኮይኑ፡ ናብ ካልእ 

ዓውደ ስርሓት ክዋስኡ ኣይፍቀድን ከም ዝነበረ ሎሚ ድማ እቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽ 

ኣቓልቦኦም ንምግልጋል ኣምላኽ ክውፍዩ እምበር፡ በዝን በትን ካብ ስራሕ ኣምላኽ 

ከይጓደሉ ክጥንቀቑ ይግባእ። 

“ሓደ ኻልእ ድማ፡ ጐይታይ፡ ክስዕበካ እየ፡ ግናኸ ቅድም ካብ ስድራ ቤተይ 

ክሳናበት ፍቐደለይ፡ በሎ። የሱስ ግና፡ ዕርፊ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪት ዚርኢ፡ 

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 
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ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ፡ በሎ” (ሉቃስ 9፡62)። 

ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ዓቀይታይ ነቲ ዝዓቀዮ ከስልጥ ክቃለስ እምበር፡ ኣቓልቦኡ ናብ 

ካልእ ከይሰሓብ ኣጥቢቑ ክምክት ከም ዘለዎ እዩ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግር።  

ምስዚ ኣብ ላዕሊ ጠቂስናዮ ዘሎና ድማ ዓሌት ሌዊ ከም ካህናት ርስቶም ኣምላኽ ከም 

ዝኾነ ብዝተኣመኑ መጠን፡ ኣምላኽ ድማ ናቱ ናይ ገዛእ ርስቱን ጥሪቱን የገብሮም 

ነበረ። እዚ ሕጊ ሓባራውነት (The principle of reciprocal inheri-

tance) ይበሃል። 

    

ሌዊ ንሙሴን ኣሮንንሌዊ ንሙሴን ኣሮንንሌዊ ንሙሴን ኣሮንንሌዊ ንሙሴን ኣሮንን    ሚርያምን ኣፍረየሚርያምን ኣፍረየሚርያምን ኣፍረየሚርያምን ኣፍረየ    

“ባርያይ ሙሴስ ከምኡ ኣይኰነን፡ ንሱ ኣብ ብዘላ ቤተይ እሙን እዩ” (ዘሁ. 12፡7)። 

ሙሴን ኣሮንን ሚርያምን ሰለስቲኦም ካብ ዓሌት ሌዊ እዮም። ኣብቲ ምምስራት ሃገረ 

እስራኤል ከምኦም ገይሩ ኣምላኽ ዝተጠቕመሉ ሰብ ኣይነበረን፡ እንተ በልና 

ኣይተጋገናን። ሙሴ ቀረባ ኣምላኽ ዝተማላለሰን፡ ዕጉስ፡ ጻዕረኛ፡ ትሑት፡ ዓቃል፡ 
ፈቃር፡ ንጡፍ መራሒ፡ ጅግና ተዋጋኢ፡ ኪኢላ ሓጋግ ሕጊ፡ ኣብ ክንዲ ህዝቡ 

ኣማላድን፡ ነብይን እዩ ነይሩ። ኣሮን ሓው ድማ ናይ መጀመርያ ካህን እስራኤል 

ኮይኑ፡ ሚርያም ሓብቶም ድማ ተባዕ፡ ዘማሪትን ነብይትን ኮነት። በሉስከ ከምዚ  

ዝመሰሉ ወረጃታት ከም ዝወለደስ፡ ንሌዊ መን ምነገሮ?    

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 
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““““ኣናፍራ ቖቓሕ ዘይፈልጥሲ፡ ኣይሃዳናይን (ምስላ ትግርኛ)።ኣናፍራ ቖቓሕ ዘይፈልጥሲ፡ ኣይሃዳናይን (ምስላ ትግርኛ)።ኣናፍራ ቖቓሕ ዘይፈልጥሲ፡ ኣይሃዳናይን (ምስላ ትግርኛ)።ኣናፍራ ቖቓሕ ዘይፈልጥሲ፡ ኣይሃዳናይን (ምስላ ትግርኛ)።    

“እቶም ኣይሁድ ምእንቲ ኽረብሕ፡ ምስ ኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ዀንኩ” (1ቆሮ 9፡20)። 

ከም ወንጌላውያን እቲ ቃል ወንጌል ሒዝና ንሰብ ክነገር 

ከሎና እቶም ሰማዐትና ዝተፋላለየ በህልን ኣረዳድኣን 

ርእዮተ ዓለምን ልምድን ከም ዘለዎም ኣጸቢቕና ክርድኣና 

ይግባእ። እምበኣርሲ ንሕና ሽሕ እኳ መበቆልና ካብ ህዝቢ 
ሓበሻ እንተኾነ ገለ ካብቲ እዚ ህዝቢ ዘለዎ ባህልታትን 

ልምድን ክንፈልጥ ወይ ክንዝክር ዘሎና ኮይኑ ይስመዓኒ።  

 

• ህዝቢ ሓበሻ ሃይማኖተኛ እዩህዝቢ ሓበሻ ሃይማኖተኛ እዩህዝቢ ሓበሻ ሃይማኖተኛ እዩህዝቢ ሓበሻ ሃይማኖተኛ እዩ    

ህዝቢ ሓበሻ ሃይማኖተኛ እምበር፡ ኣረሜን ከም ዘይኮነን፡ 

እኳ ደኣ እዚ ህዝቢ እዚ ንነዊሕ ዘበን ንሃይማኖት ክርስትና ዓቂቡ ዝሓዘ ዓሌት እዩ። ርግጽ እዩ 

መብዛሕትኡ ህዝብና ንክርስትና ከም ባህሊ ኣቦታቱ ደአ እምበር፡ ዓሚቚ ፍልጠት ቃል ኣምላኽን፡ 

ጸጋ ዳግም ምውላድ ዝተለማመደ ኣይኮነን። ብሓፈሻ ህዝብና ከምዚ ሃይማኖተኛ ብምዃኑ፡ ክልተ 

ኣንጻራዊ ዝኾኑ ነገራት ከንጻባርቕ ከሎ ንዕዘብ፡ 

በቲ ሓደ ሃይማኖተኛ ብምዃኑ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ክኸውን ከሎ፡  

በቲ ኻልእ ሸነኹ ድማ ሃይማኖት ጥራይ ስለ ዘለዎ ንጐይታ ብሓቂ ዝፈለጠ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ። 

እምኣርከስ ነዚ ዘሎ መንፈሳዊ ኩነታት ተረዲእና፡ ሰማዕትና ብኸመይ ኣገባብ ነቲ ሓቀኛ እምነት 

ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ምንጋር ይግባእ። ስለዚ እምበኣርከስ ካብዚ ብምብጋስ ነዚ ዝስዕብ ኣቀራርባ 

ክንጥቀመሉ እላቦ። 

ነቲ ሰማዒና ዘለዎ ሃይማኖትን ስርዓትን ከነቋናጽብ ዘይኮነስ ንሱ ንብዙሕ አማኢት ዓመታት 

ሃይማኖቱ ዓቂቡ ዝሓዘ ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጥና፡ በፈለማ ስለቲ ንሃይማኖት ኣቦታቱ ዓቂቡ ምጽናሑ 

ክንንእዶ ይግባእ።ነቲ ንሱ ዘኽብሮ ስርዓትን ሕግን ኣምልኾኡ ኮነ ሰረተ-እምነቱ (ዶክትሪን) ሃንደራእ 
ኢልና ብዘይ ምስትውዓል ከነቋናጽቦ ኣይግባእን። 

ነቲ ዘሎና ሓባራዊ እምነታት ብምጥቃስ ኩላትና ንሓደ ኣምላኽ ከም እነምልኽ፡ ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ 

ከም ዘሎና፡ ኩላትና ብመስቀል ከም እንኣምን፡ የሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ከም ዝምለስ፡ ብዛዕባ ስላሴ 

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 
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ዘሎና እምነትን ወዘተ… ንዝብሉ መሰረታዊ ንዝኾኑ ኣረኣእያታት ሓባራዊ ኣረኣእያ ከም ዘሎና 

ብምጥቃስ ነቲ ስራሕና ንጀምር። 

ኩላትና ከም እንፈልጦን እንርድኦን ህዝብና ኣብ ልዕሊ ቅዱሳንን መላእኽትን ዘለዎ ኣረኣእያ ደረቱ 

ዝሓለፈ ልዑል ኣረኣእያ፡ ፍርሃትን ኣኽብሮትን  ዘለዎ እዩ። ገለ ድማ ናብ ምምላኽ ቅዱሳንን 

መላእኽትን ዝዘበሉ ኣለው። እዚ እምነት እዚ ምስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ቅኑዕ ትምህርቲ ስለ 
ዘይዛመድ ድማ ክንምስከር ከሎና ፈለማ በዘን ነገራት እዚኣተን ኢና እንጋጮ። 

ርግጽ እዩ እዚ መጠኑ ዝሓለፎ ኣረኣእያ ማዕረ ኣምላኽ ምምላኽን ምስጋድን ግጉይ ጥራይ ዘይኮነስ 

ናብ ሓጢኣት ዝዘበለ ልምዲ ምዃኑ ንፈልጥ እኳ ክንሰና። ዕዮ ምስክርነትና በዚ ኣከራኻሪ ነጥቢ 
እንተ ደኣ ፈሊምናዮ። ብዙሕ ከይከድና ናብ ባእስን ዘይምስምማዕን ክንዘብል ስለ እንኽእል። 

ንምስክርነትና በዚ እንተ ዘይጀመርና ሰናይ እዩ። ካብዚ ዝተፈልየ ግና በቲ ናዓናን ናዓዓቶምን 

ከሰምማዓና ዝኽእል ሓባርዊ ሰረተ-እምነት ድልድል ብምግባር፡ ዐላልና እንተ ጀመርናዮ ሰናይ እዩ። 

ህዝብና ንማርያም ኣደ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ መጠን 

ዝሓለፈ ልዑል ኣረኣእያ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። እምበኣርከስ 

ኣተኣላልያና ኣብዚ ጉዳይ ከመይ ክኸውን ኣለዎ? ነቲ ኣብ 
መንጐና ዘሎ ርክብ ምእንቲ ክቕጽል ጥበበኛታትዶ ንኹን? 

ወይስ ነቲ ዘሎ ግጉይ ርድኢት ዘይምስትውዓል ናትና 

ተወሲኹዎ ኣብ ዘይምርድዳእ ንብጻሕ? 

ኣብ ኩሉ እኳ እንተ ዘይበልና ኣብ ገለ ወንጌላውያን 

ክርስትያናት እንዕዘቦ ሓደ ኣረኣእያ ኣሎ፡ ንሱ ኸኣ ኣርቶዶክሳውያን ወይ ካቶሎካውያን፡ ብዛዕባ 

ማርያም ዘለዎም ሓሳብን ትግባረን ስለ ዘሰንበደና፡ ገሌና ከይተፈለጠና ብዛዕባ ቅድስቲ ማርያም ዘሎ 

መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣስተምህሮታት ጸቒጥና ኣይንምህርን ኢና።  

ስለዚ ኣብ እዋን ምዝርጋሕ ወንጌል፡ መብዛሕትኦም ካብቶም ሰማዕትና ነቲ ዘለዎም ኣረኣእያ 

ብቕጽበት ክንቅይሮ ከም ዘይንኽእል ተረዲእና፡ ብሃወኽ ንእምነቶም ከነናሽዎን ናብ ረብሓ ዘይብሉ 

ክትዕ ከይንኣቱን ምጥንቃቕ ከድልየና እዩ። ብዝተኻእለ መጠን ነቲ ዘለዎም ኣረኣእያ ከይነቐፍናን 
ከየናሾናን ብትዕግስትን ዓቕልን ምስ ብፍጹም ኣኽብሮት ናብቲ መስዋእቲ ጐይታናን ፍጻሜታቱን 

ከነጠምቶም ክንክእል ይግባእ። ብድሕሪ እዚ ኣዒንቶም ተኸፊቱ ናብ ጐይታ ምስ መጹ እቲ ግቡእ 

መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣረኣእያ ክርድኦም ይኽእል እዩ። 

ማርያም ቅድስትን፡ ብጽእትን፡ ድንግልን፡ ካብ ኩለን ኣንስቲ ዝተሓርየትን፡ ንወዲ ኣምላኽ ኣብ 

ማህጸና ትሽዓት ወርሒ ከም ዝጾረትን ሰብ ከም ዝነበረት፡ ነዚ ኣዕዚዚካ ንሰማዐትና ምንጋሩ ኣገዳሲ 

እዩ። ምስናይ እዚ ድማ ንስማ ክንጽውዕ ከሎና ‘ቅድስቲ’ እንተ በልናያ ድማ ጽቡቕን፡  ነቶም 

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 
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“ብመናፍቕነት” ዝጥርጥሩና ድማ ልቦም ንምምላስ ዓብዪ ጥበብ ክኾነልና ይኽእል እዩ። 

ከምዚ ብምግባርና ነቲ ንሳቶም ከይፈልጡ ዝገብርዎ ዘለው ሕብሪ ኣምልኾ ንሰምሮ ኣለና ማለት 

ዘይኮነስ፡ እንታይ ደኣ? ኣብቲ ቀንዲ ሕምብርቲ ወንጌል ብምትኳር ብድሕሪ እዚ እቶም ሰማዕትና ናብ 

ክብ ዝበለ መንፈሳዊ ጽፍሒ ምስ ደየቡን፡ መንፈሳዊ ብስለት ምስ ረኸቡን ሃዲእና ከነረድኦም ንኽእል 

ኢና። 

ሎሚ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ኦርቶዶክስ፡ 

ከምኡውን ኣብ ካቶሎካዊት ቤተ ክርስትያን ነቶም 

‘ቅዱሳን’ እዮም ተባሂሎም ዝፍለጡ ዝሓለፉ ናይ 
ኣምላኽ ሰባት ዝወሃብ ክብሪ መጠኑ ዝሓለፎ 

ምዃኑ ጥርጥር የለን። መብዛሕትኡ እዋን እዚ 

ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ካብ ዘይምፍላጥ ደኣ 

እምበር፡ እቶም ከምዚ ዚገብሩ ኮነ ኢሎም ንኣምላኽ 
ኬቕንእዎ ስለ ዝደልዩ ኣይመስለንን።  

ምእመን ናይዘን ኣብያተ ክርስትያናት ከምዚ ኣብ 

ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ዝገብሩ፡ ካብቲ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ዝሰምዑዎን ከምኡ ድማ ንብዙሕ ዘበናት 

ብምድግጋም ክግበር ዝጸንሔ ልምዳዊ ኣመላልኻ ብምዃኑ፡ ነዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ሓጺር እዋን 

ቀልጢፎም ንኽገድፍዎ የጸግሞም ምዃኑ ፈሊጥና ክንዕገሶምን፡ ብፍጹም ዓቕሊ ክንርድኣሎም 

ብምፍታንና ኣብ መወዳእታ ናብ ጐይታ ከነምጽኦም እንኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ ይኾነልና። 

ብዛዕባ እቶም ኣብ ህዝብና ‘ቅዱሳን’ ዝበሃሉ ድማ ገለ ኣፍልጦ ክህልወና ምፍታኑ፡ ኣብ እዋን 

ምዝርጋሕ ወንጌል የኽስበና እዩ። ንአብነት ብዛዕባ ኣቡነ ኣረጋዊ፡ ጋብር፡ ኣቡነ ተኽለ-ሃይማኖት፡ 

ቅዱስ ጊዮርጊስ ወዘተ… ሎሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዝተጋነነ መገዲ ይዘተየሎም ደኣ እምበር፡ ኣብ 
ዘበኖም ናይ ሓቂ ናይ ኣምላኽ ሰባት ምንባሮም ጥርጥር ከም ዘየለ ፈሊጥና ንኣኣቶም ዘሎና (መጠኑ 

ዘይሓለፈ) ናእዳ ምዝራብን፡ እዞም ሰባት ድማ ክሳዕ ከም መጽሓፍ ቅዱስን ምኽሪ ኣምላኽን 

ዝተመላለሱ ድማ ኣርኣያኦም ክንስዕብ ከም ዘሎና ንሰማዕትና ምንጋሩ ኣይጎድእን እዩ።  

ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስትያን  ከም እንዕዘቦ፡ ብፍላይ ድማ ክሳዕ ዘበን ሕዳሴ ቤተ ክርስትያን (መበል 

16 ክፍለ ዘበን) ብዙሓት ሰብ ስእሊ ቅዱስን ብምግባር ብምምላኽ ካብ ቅኑዕ ስርዓት ኣምልኾ ከም 

ዝወጹ ንሰምዕ ኢና። ከምዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ሓድሓደ መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን፡ ነቲ 

ህዝቢ እቲ ኣብ ክንዲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ዝምህሩዎ ናብ ዘይኮነ ትምህርቲ ሰብ ስለ ዘእተዉዎ 
ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ብዙሕ ክሳራ ከም ዝመጸ ጥርጥር የለን። 

ኣብ ሃገርና ድማ ክሳዕ ሎሚ ብተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ስእልን ምስልን ቅዱሳን ዝገበሩ 
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አይወሓዱን። ክንምስከር ከሎና ከምዚ ዓይነት ነገር ኬጋጥም ከሎ፡ ነቶም ከምዚ ዝገብሩ ሰባት 

ብምኹናን ተቓላጢፍና ምቁናጻቡ ሰናይ ኣይኮንን። ኣብ ክንድኡ ነቲ ኣዎንታዊ መልእኽቲ ክርስቶስን 
መስዋእቱን ነጊርና፡ ኣምላኽ ኣዒንቶም ከፊቱ ካብዚ ግጉይ ኣረኣእያ ዝወጽሉ መገድን ሓይልን 

ከነናድየሎምን ክንጽልየሎምን ይግብኣና። ገለ እዋናት ከም ዝግበር ግና ብሕሉፍ ርእሰ ፍልጠት፡ ነቲ 

ስእሊ “ቅዱሳን” ስለ እነነኣእሶ ከምዚ ምግባርና ንምዝርጋሕ ወንጌል ይዕንቅፎ ደኣ እምበር፡ 

ኣየቀላጥፎን እዩ። 

እዞም ሰዓብቲ ሃይማኖት ኣርቶዶክስ ወይ ካቶሊክ፡ ኣብ ኣባይቶም ዝገብርዎ ስእልን ምስልን ብሓቂ 

ከምቲ ኣብቲ ዘበን ሓድሽ ኪዳን (ወይ'ውን ብሉይ ኪዳን) ዝነበረ ኣምልኾ ጣኦት ድዩ? ንዝብል ሕቶ 

ኣርጊጽናን መጽናዕቲ ወሲድናን ክንምልስ ይግባእ እዩ። 

ኣብነት ምእንቲ ክኾነና ኣብ ዘበን ሓድሽ ኪዳን ግሪኻውያን ዜምልኽዎ ዝነበረ ጣኦትን፡ እዚ ሕጂ 

ንሕና እንርእዮ ዘሎና ትግባረታትን ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ይስመዓኒ። ንኣብነት ግሪኻውያን ጣኦታት 

ኬምልኹ ከለው እዚ ተግባሮም ንርኽሰትን ዝሙትን ዝዕድም ምንባሩ ርጉጽ ነገር እዩ። በዚ መንጽር 
ድማ እቲ ሰዓቢ ቤተእምነት ካቶሊክ ይኹን ኣርቶዶክስ ንቅዱሳን ምስጋዱ (ኩሉ እዋን እኳ እንተ 

ዘይበልና) ብሓፈሻ ከምቲ ግሪኻውያን ዝገብርዎ ዝነበረ ንግብሪ ርኽሰትን ዝሙትን ከም ዘይድርኽ 

ግሁድ እዩ። ከምኡ ድማ ገለ ክፋል ካብቲ ህዝቢ ከምዚ እንተ ገበረ፡ ብወገንና ንኹሉ ሰዓቢ እዘን 
ቤተ-እምነታት ብጅምላን፡ ብሓደ ድምጽን ምኹናኑሲ ቅኑዕ መሲሉ ኣይረኣየንን። 

ካልእ ጸገም ናይዚ ዛዕባ ድማ መብዛሕትኡ ንቅዱሳን ዚሰግድ ሰብ፡ ነቶም ከምዚ ዝገብረሎም ዘሎ 

የምልኾም ዘይኮነ ዘሎስ፡ እንታይ ደኣ? ኣኽብሮቱ ይገልጽ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር። ስለዚ በዚ ዝመጸ 
ኣብ ሞንጎና ጸገም ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ከምዚ ዝገበር ሰብ “ኣየምልኾን እየ ዘሎኹ” እናበለ፡ ንሕና 

ግና “ኣይፋልካን ተምልኾም ኢኻ ዘሎኻ” ምባሉ ብኸመይ ትርእዩዎ?  

ሓድሓደ ክኢላታት ታሪኽ ቤተክርስትያን ከም ዝሕብርዎ ኣብቲ ቀደም ዘበን ኣብ ግሪኻውያን 

ኦርቶዶክሳውያን ጽሑፋት ምንባብ ዘይክእሉ ስለ ዘይነበሩ፡ ኣብ ክንድኡ እቶም ካህናት ብስእሊ 

ገይሮም ነቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና ይምህርዎም ነበሩ። ድሕሪ ገለ እዋን ግና ሰብ ነቲ ስእሊ 

ኣብ ክንዲ መረድኢ ጥራይ ዝገብሮ፡ ነዚ ክሳለምን ክሰግድን ጀመረ።  

እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣዝዩ ሕልኽላኻውን ሰፊሕ ቦታን ዘተን ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ብዝርዝር 

ክንዝትየሉ እንኽእል ኣይመስለንን። ስለዚ ነዚ ኣከራኻሪ ሓሳብ እዚ ግና ኣዚና ንሕሰበሉ፡ ሸቶና 

ህዝብና ብኸመይ ናብቲ ቅኑዕ ኣመላልኻ ከም ዝኣቱ መገዲ ነናድን ንምርሓዮምን።  

    

    

    

ዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌልዜና ወንጌል ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013ነሓሰ 2013 

23 



• ህዝብና ሃይማኖቱ ክቕይር ኣይደልን እዩህዝብና ሃይማኖቱ ክቕይር ኣይደልን እዩህዝብና ሃይማኖቱ ክቕይር ኣይደልን እዩህዝብና ሃይማኖቱ ክቕይር ኣይደልን እዩ    

ህዝብና ንኣማኢት ዓመታት እምነቱ ዓቂቡ፡ ብኻልኦት ሃይማኖታት ንዝተገብረሉ ጸቕጥታት ተጻዊሩ፡ 

ሃይማኖትካ ምቕያር ከም ነውሪ ቆጺሩ፡ ማዕተቡ ከይበተኸ ክሳዕ ሎሚ ምጽንሑ ክንንእዶ ይግባእ። 
ከምዚ ዝበልናዮ ነቲ ደጋዊ ጸቕጥታት ምጽዋሩ ሰናይ ነገር እኳ እንተ ኾነ፡ ነቲ ሎሚ ንሕና እንሰብከሉ 

ዘሎና ወንጌል ድማ ከም ሃይማኖት ምቕያር ገይሩ ስለ  ዝሓስቦ፡ ንቓልና ኣየቕልበሉን እዩ። ብፍላይ 

ድማ እዚ እንዛረበሉ ዘሎና ነገር፡ ኣብ ሞንጎ እቶም ዕድሚኦም ዝደፍኡ ሰብ ዝንጸባረቕ ሓቂ እዩ። 

ከምዚ ዓይነት ተቓውሞ ካብ ሰማዕቲ ምስ ዝቐርብ ድማ ንሕና ብውሕልነት እቲ እንሰብኮ ወንጌል 

ሰባት ሃይማኖቶም ክቕይሩ ዘይኮነስ፡ ንኣምላኽ ብብሕቶም ክፈልጡዎን፡ ዳግም ክውለዱን ክኸውን 

ይግባእ።  

• ህዝብና ንውሳነ ኣይህወኽን እዩህዝብና ንውሳነ ኣይህወኽን እዩህዝብና ንውሳነ ኣይህወኽን እዩህዝብና ንውሳነ ኣይህወኽን እዩ 

እዚ ተቓላጢፍካ ሃይማኖት ዘይምቕያር ካልእ መኽሰብ ኣለዎ። ምናልባሽ ነቲ ንሕና ዝሰበኽናሉ 

ወንጌል እንተ ደኣ ኣሚኑሉስ፡ ብድሕሪ እዚ ብቐሊሉ ካብ መትከሉ ነቕ ኣይብልን እዩ እሞ፡ እዚ ዓብዪ 
መንፈሳዊ መኽሰብ ስለ ዝኾነ በዚ ንኣምላኽ ነመስግን። 

ርርርርግጽ እዩ ወንጌል ምስ ተሰብከ ሰብ ቅልጡፍ ምላሽን ውሳኔን ክህብ ኣለዎ። ብዛዕባ ህዝብና ዝመጸ 

ወንጌል ምስ ሰበኽናሉ ሽዑ ንሽዑ ቀልጢፉ እንተ ዘይወሰነ ተስፋ ኣይንቑረጽ። ነቲ ዝዘራእናዮ ዘርኢ 
ኣምላኽ ብመንፈሱ ከብቊሎ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ብትዕግስቲ ተጸሚምና ክሳዕ ሓሲቡ ዝውስን 

ክንጽበዮ ሓደራ እብል። 

• ህዝብና ብውልቁ ተቐዳዲሙ ውሳነ ኣይወስድን እዩ።ህዝብና ብውልቁ ተቐዳዲሙ ውሳነ ኣይወስድን እዩ።ህዝብና ብውልቁ ተቐዳዲሙ ውሳነ ኣይወስድን እዩ።ህዝብና ብውልቁ ተቐዳዲሙ ውሳነ ኣይወስድን እዩ። 

ህዝብና ተቐዳዲሙ ብውልቁ ውሳኔ እንተ ኣሕሊፉ፡ በቲ ሕብረተ ሰብ ክንጸግ ዝኽእል ምዃኑ ስለ 

ዝግምት፡ ኣብ ኣገዳሲ ውሳኔታት ምስ አዕሩኹ ወይ ኣዝማዱ ተዛትዩ ሓሲቡን እዩ ክውስን ዝደሊ። 

ስለዚ ወንጌል ክንዝርግሕ ከሎና ብዝተኻእለ መጠን ብውልቂ ዘይኮነስ ሓባራዊ ውሳኔ ክውስኑ 
ዝኽእልሉ መገዲ ምንዳዩ ይምረጽ።  

እቲ ንሕና እንሰብኮ ወንጌል ናይ ምዕራባውያን ወንጌል ዘይኮነስ፡ መለኮታዊ ምንጪ ዘለዎ፡ ሃገር ወይ 

ባህሊ ዘይውስኖ ዛዕባ እዩ። እንተ ኾነ ግና ብዙሕ ሰብ እቲ ኣቀራርባ ወንጌልና ባህ ስለ ዘይብሎ ነቲ 

መልእኽቲ ወንጌል ነጺጉ ምኻዱ ብዙሕ ተዓዚብና ኢና። 

 

• ህዝብና ዝጭበጥ ነገር ይማርኾ እዩ። ህዝብና ዝጭበጥ ነገር ይማርኾ እዩ። ህዝብና ዝጭበጥ ነገር ይማርኾ እዩ። ህዝብና ዝጭበጥ ነገር ይማርኾ እዩ።     

((((Concrete rather than abstract) Concrete rather than abstract) Concrete rather than abstract) Concrete rather than abstract) እእእእዚ ማለት ንረቂቕ ስነ መጐት ብዙሕ ኣየድህበሉን 
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እዩ። መብዛሕትኡ እዋን ግና ንተኣምራትን ትእምርትን ግና ልቡ ክፉት እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ኣብ 

ቀረባ እዋን ብዙሕ ሰብ  ኣብቲ ብዙሕ ተኣምራት ዝካየድለኡ ናይ ቴለቭዥን 
ምደባት ብዓቢ ተገዳስነት ዝርኢ። 

• ህዝብና ሙዚቃ ይፈቱህዝብና ሙዚቃ ይፈቱህዝብና ሙዚቃ ይፈቱህዝብና ሙዚቃ ይፈቱ 

ካብ ተመኩሮና ይኹን ካብ ሰብ ዝሰማዕናዮ፡ ህዝብና ኣዝዩ ሙዚቃ ይፈቱ 

እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ምዝርጋሕ ወንጌል እጃም ሙዚቃ ዓብዪ ምዃኑ 

ተረዲእና፡ መዛሙር ብሲዲ ኮነ ብኻልእ ዓይነት መገዲ ምሃብን ምዝርጋሕን 

ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

 

• ገለ ክፋል ህዝብና ንሃይማኖታዊነት ይጸቅጥ እዩ (ብፍላይ ኣብ ቀረባገለ ክፋል ህዝብና ንሃይማኖታዊነት ይጸቅጥ እዩ (ብፍላይ ኣብ ቀረባገለ ክፋል ህዝብና ንሃይማኖታዊነት ይጸቅጥ እዩ (ብፍላይ ኣብ ቀረባገለ ክፋል ህዝብና ንሃይማኖታዊነት ይጸቅጥ እዩ (ብፍላይ ኣብ ቀረባ    እዋናት) እዋናት) እዋናት) እዋናት)  

እዚ ተርእዮ እዚ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገሃድ ዘሎ ሓቂ እዩ። ገለ መራሕቲ ሃይማኖት ነቲ ናትና 

እምነት እናካፍኡ ንመጓሲኦም ምንጋሮም ካብ ቀደም ዝገደድ ሎሚ ብዙሕ ኣሉታዊ ጽልዋታት ሒዞም 

እንረኽቦም ሰባት ሒደት ኣይኮኑን። እዚ ማለት እቲ ስራሕ ናይ ምዝርጋሕ ወንጌል መሊሱ 
ሕልኽላኻዊ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብኹሉ ጥበብን ምስትውዓልን ክንምስከር ከም ዘሎና እዩ ዘረድኣና፡ 

ስለዚ በዚ ድልዋትን ለባማትን ንኹን።   

    

• ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ብዙሓት ናብ ጥንቆልቲ ይኸዱ ኣለውኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ብዙሓት ናብ ጥንቆልቲ ይኸዱ ኣለውኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ብዙሓት ናብ ጥንቆልቲ ይኸዱ ኣለውኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ብዙሓት ናብ ጥንቆልቲ ይኸዱ ኣለው    

ኣብ ቀረባ እዋናት ብዙሓት ሰብ ካብ ቀደም ንላዐሊ ሎሚ ናብ ጠንቆልቲ ክኸዱ ከለው ንዐዘብ። እዚ 

ዝኾነሉ ገለ ምኽንያት ድማ ኣብ ህይወቶም ንዝርአ ጸገም ንምፍታሕ ተባሂሉ ክኸውን ከሎ፡ ገሊኡ 

ድማ ንጸላእቱ ንምዐናው ኣብ ጠንቆልቲ ከይዱ እቲ “ፈላጢ” ክረግመሉ እዩ ዝኸይድ። እዚ ከምዚ 
ምግባሮም ግና ንማእሰርቲ ኣጋንንቲ የቃልዖም ምዃኑ ዘኪርና፡ ቅልስና ምስ ሰብ ዘይኮነስ ምስ 

ፍሕሶታት ሰይጣን ክንገብሮ ይግባእ። 
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ስእላዊ  መግለጺ  ወፍሪ  ወንጌል  ኣብ  ስእላዊ  መግለጺ  ወፍሪ  ወንጌል  ኣብ  ስእላዊ  መግለጺ  ወፍሪ  ወንጌል  ኣብ  ስእላዊ  መግለጺ  ወፍሪ  ወንጌል  ኣብ  

ከተማ ካርቱምከተማ ካርቱምከተማ ካርቱምከተማ ካርቱም    

ሆጭታ ህዝቢ ካርቱም ኣብ ናይ ወንጌል ወፈራ፡ ነቲ ኣብታ ሆጭታ ህዝቢ ካርቱም ኣብ ናይ ወንጌል ወፈራ፡ ነቲ ኣብታ ሆጭታ ህዝቢ ካርቱም ኣብ ናይ ወንጌል ወፈራ፡ ነቲ ኣብታ ሆጭታ ህዝቢ ካርቱም ኣብ ናይ ወንጌል ወፈራ፡ ነቲ ኣብታ 
ኸተማ ዘሎ ጽምኣት ናይ ወንጌል ግብራዊ ምስክር እዩ!ኸተማ ዘሎ ጽምኣት ናይ ወንጌል ግብራዊ ምስክር እዩ!ኸተማ ዘሎ ጽምኣት ናይ ወንጌል ግብራዊ ምስክር እዩ!ኸተማ ዘሎ ጽምኣት ናይ ወንጌል ግብራዊ ምስክር እዩ!    

 

በሎም ድማ ፥ ናብ ኵላ ዓለም ኪዱ፡ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል ስበኹሉ’። 

ማር. 16፡15 

ፓስቶር ሳምሶን ተስፋይ ኣብ ናይ ወንጌል ስብከት ግዜ።ፓስቶር ሳምሶን ተስፋይ ኣብ ናይ ወንጌል ስብከት ግዜ።ፓስቶር ሳምሶን ተስፋይ ኣብ ናይ ወንጌል ስብከት ግዜ።ፓስቶር ሳምሶን ተስፋይ ኣብ ናይ ወንጌል ስብከት ግዜ።    
 

ኣነ ወንጌል እንተ ሰበኽኩ፡ ብግዲ በጺሑኒ እዩ እሞ፡ ዝምክሓሉ የብለይን። 

ወንጌል እንተ ዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ። 

1ቆረ. 9፡16 

ነፍሳት ንጎይታ የሱስ ከም መድሓኒኤን እንዳ ተቐበላ።ነፍሳት ንጎይታ የሱስ ከም መድሓኒኤን እንዳ ተቐበላ።ነፍሳት ንጎይታ የሱስ ከም መድሓኒኤን እንዳ ተቐበላ።ነፍሳት ንጎይታ የሱስ ከም መድሓኒኤን እንዳ ተቐበላ።    
ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ኸምኡውን ንጽርኣዊ፡ ንዚኣምን ዘበለ ዂሉ 

ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ እሞ፡ ብወንጌል ኣይሐፍርን እየ። 

ሮሜ. 1፡16 

ፓስቶር መልኣከ ሞሳዝጊ ኣብ ናይ ኣምልኾ ግዜ።ፓስቶር መልኣከ ሞሳዝጊ ኣብ ናይ ኣምልኾ ግዜ።ፓስቶር መልኣከ ሞሳዝጊ ኣብ ናይ ኣምልኾ ግዜ።ፓስቶር መልኣከ ሞሳዝጊ ኣብ ናይ ኣምልኾ ግዜ።    
 

ንእግዚኣብሄር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ፣ ዓሰርተ ኣውታር ብዘለዎ በገና 

ዘምሩሉ። 

መዝ. 33፡2 
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“ መንፈሳዊ ኣገልግሎት “ ፡ ብኦስዋልድ 
ሳንደርስ ተደሪሳ ብፓ/ር ሳምሶን ተስፋይ 
ዝተተርጎመት ሓዳሽ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ 
ኣብ ዕዳጋ ውዒላ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዶ፧ 

ገለ ክፋል ካብ ትሕዝቶገለ ክፋል ካብ ትሕዝቶገለ ክፋል ካብ ትሕዝቶገለ ክፋል ካብ ትሕዝቶ    

... መራሒ ቅድሚ ምውሳኑ ብዛዕባ እቲ ነገር ግቡእን ኣድልዎ ዘይተሓወሶን ኣፍልጦ ረኺቡ ምስ 
ጸለየን ምስ ሓሰበን፡ ብድሕሪ እዚ ተቐላጢፉ ዘየዋላዋልን ንጹርን ውሳኔ ከሕልፍ ኣለዎ። ከምዚ ምስ 
ዝገብር ድማ’ዩ ንሓደ መራሒ ናይ ሓቂ ብቑዓት ኣለዎ ዘብሎ። እንተ ዘይኮይኑ ግና እቲ ሰብ ብርግጽ 
ወናን ራእይ ጥራይ ደኣ እምበር፡ ተግባሪኡ ስለ ዘይኮነ ንዝኾነ ሓደ ሰብ ኣይጠቅምን እዩ። .... 
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