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ቃል እግዚኣብሔር  መብራህቲ ሕይወትና 
 

እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመተ ምሕረት፣ ንቃለ-እግዚኣብሔር ከነስተማቕር ዓብይ ዕድል ተዋሂቡና 

ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ቅድስቲ ቤተክርስትያን ብመበል 12 ሲኖዶስ ጳጳሳት ገቢራ ንቃለ-እግዚኣብሔር 

እናስተንተነት ሕይወታን ተልእኮኣን እትምርምረሉን እተሓድሰሉን ዓመት ክኸውን ከሎ፦ በቲ ካልእ ከኣ 

ነቲ ዘይሕለል ሰባኺ ወንጌል ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ሓዋርያን ሰማዕትን ብዝበለጸ እንፈልጠሉን 

ንመልእኽቱ እነዕምቘሉን ዓመት ኢዮቤል እዩ። ከምኡ’ውን ኣብ ዚመጽእ ጥቅምቲ ምእንቲ ኣፍሪቃ ንዚካየድ 

ካልኣይ ሲኖዶስ ጳጳሳት እንዳለወሉ ጊዜ እዩ’ሞ፣ እዚ ንኵላትና ብግልን ብኃባርን ዓመት-ጸጋን በረኸትን 

ዓመት ስርየት-ኃጢኣትን እዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ ብዓቢይ ትግሃትን ብመንፈሳውነትን ንርእስና ተጠቒምና 

ንካልኦት ክንጥቀመሉ ዕዱማት ኢና።  

ኣብዛ ንእሽቶ ጽሕፍቲ’ምበኣር ሠለስተ ክፍሊ ዘለዎ ኣስተንትኖ ቀሪቡልና ኣሎ፤  

ቀዳማይ ክፍሊ፣- ብፁዕ ወቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ኣብ መዛዘሚ 

ሲኖዶስ ጳጳሳት፦ ምስ ኵሎም ተሳተፍቲ ጉባኤን ሕዝብን ኮይኖም፣ ብ26 ጥቅምቲ 2008 ኣብ ዘዕረግዎ 

መሥዋዕተ ቅዳሴ ዘስምዕዎ ስብከት እዩ። ኣብ ስብከቶም “ምስቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ሕያውን መሕየውን 

ዝኾነ ርክብ ከይመሥረትካ፤ ነዚ ትእዛዝ ፍቕሪ ከመይስ ከመይ ኢልካ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ትኽእል? ከመይ 

ኢልካኸ ኣብ ፍቕሪ-ኣምላኽን ፍቕሪ-ኣኅዋትን ክትነብር ትኽእል? ሰባት ንሓቂ ብምርካብ በታ ኡነተይና 

ፍቕሪ ምዕባይ ምእንቲ ኪኽእሉ፣ ‘ምእመናን ናብ ቅዱስ መጽሓፍ ዚቐርቡሉን ምስኡ ዚራኸቡሉን ዝሠፍሐ 

ዕድል ኪኽፈተሎም የድሊ፣ (ቃል ኣምላኽ ቍ.22)” ብምባል፣ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ክርስቶስ ዝሃበና ሓዲሽ 

ትእዛዝ ወንጌል ኣብ ግብሪ ንኸነውዕል ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ዓሚቝ ርድኢትን ፍቕርን ምጥራይ ክንደይ 

ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጹልና። 

ካልኣይ ክፍሊ፣- ካብ ዕለት 5 ክሳብ ዕለት 26 ጥቅምቲ 2008፦ ዝተኻየድ መበል 12 ሲኖዶስ 

ጳጳሳት፦ እቶም ካብ ምሉእ ዓለም ኣብ ሮማ ዝተጋብኡ ኣቡናት፦ ኣብ መደምደምታ ጉባኤኦም መልእኽቲ 

ናብ ሕዝቢ እግዚኣብሔር ዝኣርእስቱ ናብ መላእ ዓለም ዝዘርግሑዎ ሰነድ ዝሓዘ እዩ። እዚ ሰነድ’ዚ ኣርባዕተ 

ክፍልታት ኣለውዎ፤ ንሳቶም ከኣ፣- 

1. ናይ ቃል-ኣምላኽ ድምጹ ግልጸት እዩ፤ 

2. ናይ ቃል ኣምላኽ ገጹ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ፤  
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3. ናይ ቃል-ኣምላኽ ቤቱ ቤተክርስትያን እያ፤  

4. ናይ ቃል-ኣምላኽ መንገዱ (ጎደናታቱ)፣ ተልእኮ ስብከተ-ወንጌል እዩ፤  

 ኣብ ርእሲ’ቲ ከቢድ ስራሖም፣ ነዚ ክልተ ክፍልታት፣ ብትግሃት ናብ ትግርይና ዝተርጐሙልና ክቡር 

ኣባ ግርማይ ኣብርሃ ሲታዊ፣ ብልቢ ከነመስግኖም ይግባእ። 

ሣልሳይ ክፍሊ፣- ኣብዚ ዘሎናዮ እዋንን፣ እንነብረሉ ዘሎና ኵነታትን፤ ንሕይወትና ምስ’ቲ 

እግዚኣብሔር ዕለት ዕለት ዘስምዓና ሕያው ቃልን፣ ዝገልጸልና መደብ ድኅነትን ብምንጽጻር፦ 

ንቤተክርስትያንና ብሓፈሻ፤ ብፍላይ ከኣ ንነፍስወከፍና፣ ንማኅበርና ንቍምስናና ንሰበኻና፤ ዚሓንጽ፣ ከመይ 

ዝበለ ትርጒም ክንረኽበሉ ንኽእል? ሎሚ’ውን ክርስቶስ “ዘቦ እዝነ፤ ሰሚዐ ለይስማዕ” “እቲ ዚሰምዕ እዝኒ 

ዘለዎ ይስማዕ (ማቴ. 13፣9) ኪብለና ከሎ፦ ከምኡ’ውን “እዝኒ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን 

ዚብለን ዘሎ ይስማዕ” (ራእ.2፣7) ዚብል ስምዕታ መጽሓፍ ራእይ ዮሓንስ፤ ብግልን ብኃባርን ነኣና ይንገረና 

ከምዘሎዶ ነኣምን ኢና? ከም ሳሙኤል “ጐይታ፣ ባርያኻ ይሰምዕ ኣሎ’ሞ፣ ኦ እግዚኣብሔር ተዛረብ” 

(1ሳሙኤል 3፣9) ክንብልዶኸ ንርከብ ኣሎና?፣ ብግዜ ሳሙኤል ብርቱዕ ጥሜት ቃል-ኣምላኽን ዋሕዲ 

ራእይን ተረኺቡ እዩ፦ “በታ ግዜ’ቲኣ ከኣ ቃል እግዚኣብሔር ውሒዱ ነበረ፤ ራእይ’ውን ብዙኅ ኣይነበረን” 

(1ሳሙ.3፣1)። ብግዜናኸ ከመይ ኣሎና? እንታይከ ክንገብር ንኽእል? ንዚብል ሕቶታት ዘለዓዕልን፦ ብሓጺሩ 

ኪምልሽ ዚፍትንን ጽሑፍ ስዒቡ ኣሎ። 

እንሆ’ምበኣር፣ በዚ ተዋሂቡና ዘሎ ዓመት ጸጋ፤ ንቃል-እግዚኣብሒር፣ ንስመዓዮ፣ ንፍለጦ፣ ንተኣዘዞ፣ 

ነፍቅሮ፣ ንጸልዮ፣ ንንበሮ፣ ንስበኮ፤ ደጋጊምና ከኣ ነስተማቕሮ። እቲ ብርሃን-ሓቂ ዘምጽእ ቃል-ሕይወት 

መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን፤ እታ ንዂሉ ሰሚዓ ኣብ ልባ እተዓቝሮ ዝነበረት እኖና ኪዳነ 

ምሕረትን ከኣ ወትሩ ምሳና ይኹኑ። ኣሜን። 

 

ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 

   ኤጳርቃ ዘኣሥመራ 
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ስብከት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 

ቤተክርስትያን ቅዱስ ጴጥሮስ ሰንበት 26 ጥቅምቲ 2008 

 

ብጵጵስናን ክህነትን ኣኅዋተይ! 

ፍቁራት ኣኅዋትን ኣኃትን! 

 ኣቐድም ኣቢሉ ብወንጌል ዝተቓልሐ ቃል-ኣምላኽ ከምዘዘኻኽሮ፤ ኵሉ መለኮታዊ ሕጊ ዚጠቓለል ኣብ 

ፍቕሪ እዩ። ኢየሱስ ንሰዱቓውያን ብዝሃቦም ምላሽ ኣፎም ድሕሪ ኣትሒዙዎም፣ ፈሪሳውያን ብወገኖም 

ኪፍትንዎ ኢሎም ብሓባር ኮይኖም ከምዝሓተትዎ ማቴዎስ ወንጌላዊ የዘንቱ። (ማቴ.22፣ 34-35 ረአ)። ሓደ 

ካብ’ዚኣቶም፣ ምሁር ሕጊ ዝነበረ እዩ፤ “መምህር ካብ ኦሪት ዝዓበየት ትእዛዝ ኣየነይቲ እያ?” ኪብል ሓተቶ። 

(ማቴ.22፣36)። ዝተፈላለየ መግለጺ ፍቓድ-ኣምላኽ ዘተሓባብር ሓደ ነጥቢ ወይ መምርሒ ንምርካብ፣ ኣብ 

ጥንታዊ ትውፊት-ኣይሁድ ንዝጸንሐ ባህጊ ዘንጸባርቕ ሕቶ እዩ። ክሳብ 613 ንዚበጽሕ ኣብ ሕጊ(ኦሪት) 

ሙሴ ዘሎ ሕግታትን እግዳትን ኣብ ግምት እንከተእቱ ድማ፤ እቲ ሕቶ ክንድ’ቲ ቀሊል ከምዘይኮነ ይርዳእ። 

ኣብ መንጎ’ዚ ኵሉ ሕግታት እቲ ዝዓበየ ኣየናይ ምዃኑ ብኸመይ ተለልዮ? ኢየሱስ ግን ብኡብኡ ንምምላሽ 

ሰጋእ ኣይበለን፣- “ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ፤ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን፣ ብዅሉ ኣእምሮኻን 

ኣፍቅሮ፤ እታ ዝዓበየትን ቀዳመይትን ትእዛዝ እዚኣ እያ”። (ማቴ.22፣37-38)። ኣብ’ዛ ምላሹ እምበኣር 

ኢየሱስ ነታ “ሽማዕ” እትብል ጸሎት ይጠቅስ፥ እዚኣ ናይ’ቲ መንፈሳዊ እስራኤላዊ ጸሎት ኮይና፣ ንመዓልቲ 

ብዙሕ ግዜ፤ ቅድሚ ዅሉ ድማ ንግሆን ምሸትን እትድገም እንክትከውን፤ (ዘዳግ.6፣4-9፤11፣13-21፥ 

ዘኍ.15፣37-41)፤ ከምኡ’ውን ንውልቁ ጐይታ ናይ ዝኾነ ኣምላኽ ምሉእን ኣጠቓላልን ፍቕሪ እትእውጅ 

እያ። ኣብ’ዚ ከምዚግለጽ እቲ ኣተኵሮ ኣብ’ቲ ናይ ኣምላኽ-ተወፋይነት ምልኣቱን ኣጠቓላልነቱን እንከነጽር፤ 

ንሰብ ብዓሚቝ ሥነልቦናዊ ኣሠራርዓኡ ንዚግለጸሉ፤ ከም ልብን ነፍስን መንፈስን (ሓሳብን) ዝበለ ሠለስተ 

ወገናት ይዝርዝር። እቲ መንፈስ (ሓሳብ) ዚብል ቃል ኣእምሮኣዊ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ኣምላኽሲ ናይ 

ፍቕሪ፤ ናይ ተወፋይነትን ድልየትን ናይ ስምዒትን ዕላማ ብሕቱ ዘይኮነስ፤ ካብዚ ዝተጠቕሰ ዘይፍለ፤ ናይ 

ኣእምሮ ዕላማ’ውን እዩ። እኳደኣ ብሓቁ ኪረአ ከሎስ፣ ኣተሓሳስባና’ዩ ምስ’ቲ ናይ ኣምላኽ ኪሰማማዕ ዘለዎ። 

ድሕር’ዚ ኢየሱስ ዚውስኾ፤ እቲ መምህር ሕጊ-ኦሪት ዘይሓተቶ እዩ። “እታ ካልኣይቲ ድማ ነኣኣ እትመሳሰል 

እያ። ንብጻይካ ከም ርእስኻ ኣፍቅር” ትብል። (ማቴ.22፣39)። እዚ ናይ ኢየሱስ ምላሽ ዘደንቕ መዳይ 

ኣለዎ፤ ንሱ ከኣ ኣብ መንጎ’ቲ ቀዳማይን ካልኣይን ትእዛዝ ናይ ምስስል ርክብ ከምዘሎ ምግሃዱ እዩ፤ ኣብ’ዚ 

ናይ ሕጂ ካብ’ቲ ናይ ሌዋዊ ሕጊ ቅድስና ብዝተወስደ፤ መግለጺ ቅዱስ መጽሓፍ ምግላጹ እዩ፣ (ሌዋ.19፣18 
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ረአ)። እቲ ጠቕሲ ኣብ ዚዛዝመሉ ክልቲኡ ትእዛዝ ተወሃሂዱ፤ ግልጸት ቅዱስ መጽሓፍ ዚምርኰሰሉ ቀንዲ 

መርሕ ኮይኑ ይርከብ፣- “ኦሪትን (ሕግን) ነቢያትን ኵሉ ኣብ’ዘን ክልተ ትእዛዝ እዩ ዚምርኰስ” 

(ማቴ.22፣40)። 

 እዚ እነስተንትኖ ዘሎና ንባብ ወንጌል ከምዘብረሃልና’ምበኣር፣ ተኸተልቲ ክርስቶስ ምዃን ማለት፤ 

ንትምህርቱ ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ፥ እዚ ትምህርቱ ድማ ኣብ’ዛ ቀዳመይትን ዝዓበየትን ትእዛዝን መለኮታዊ 

ሕግን ዝኾነት ትእዛዝ ፍቕሪ ዚጠቓለል እዩ። እታ ካብ መጽሓፍ ኦሪት ዘፀኣት ዝተወስደት ቀዳመይቲ 

ንባብ’ውን እንተኾነት፤ ኣብ’ዚ ናይ ፍቕሪ ግዴታን ግቡእነትን ተተኵር፥ ኣብ መንጎ ሰባት ብዚግበር ርክብ 

ብጋህዲ ዚምስከር ፍቕሪ፤ ናይ ምክብባር-ሓድሕድ፤ ናይ ምትሕብባርን፤ ናይ ለጋሥ ሓገዝን ርክብ እዩ። እቲ 

ኪፍቀር ዘለዎ ብጻይካ መን’ዩ እንተበልካ፤ እቲ ወጻእተይና (ጓና) እቲ ዘኽታም፤ እታ መበለትን እቲ ድኻን፤ 

ማለት እቶም “ጽላልን ጸግዕን” ዘይብሎም ዜጋታት ኵሎም እዮም። እቲ ደራሲ ቅዱስ መጽሓፍ  ክሳብ’ቲ 

ደቀቕቲ ዝርዝራት ብምውራድ፤ በዞም ድኻታት’ዚኣቶም ከም ዕርቡን ንዚወሃብ ኣቕሓ ከይተረፈ ይጠቅስ። 

(ዘፀ.20፣25-26 ረአ)። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ጕዳይ፤ ነቲ ዝተሰምየ ብጻይ ውሕስነት ዚህቦ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ። 

 ኣብ ገሊኣተን ቀዳሞት ማኅበራት ክርስትና፤ እታ ዝለዓለት ትእዛዝ-ፍቕሪ ብኸመይ ዝበለ ጭቡጥ ኣገባብ 

ኣብ ግብሪ ትውዕል ከምዝነበረት፤እታ ካልኣይቲ ንባብ ተነጽረልና። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ደቂ ተሰሎንቄ 

እንኪጽሕፍ፤ ወላ’ኳ ኣፍልጦኡን ሌላኡን ሓጺር እንተኾነ ከምዘድንቖምን፤ ብፍቕሪ ኣብ ልቡ ከምዘንብሮምን 

የመልክት። ምእንት’ዚ ድማ “ነቶም ኣብ መቄዶንያን ኣካይያን ዘለዉ ዅላቶም ኣመንቲ ኣርኣያ” 

(1ተሰ.1፣6-7) ከምዝኾንዎም የረድእ። ኣብ’ታ ብቐረባ ዝተተኽለት ማኅበር ክርስትና ገለ ገለ ጸገማትን 

ድኻምነትን ኣይሰኣንን እዩ፥ እንተኾነ ንዅሉ ዚስዕርን ዚሰግርን፥ ንዅሉ’ዚ ዜሓድስ ፍቕሪ እዩ። ንመለኮታዊ 

ትምህርትን ቃላትን ክርስቶስ ብምኽታል ድሩት ዓቕሙ ብምርዳእ፤ ብእሙን ተኸታሊኡ ገቢሩ ዜመሓላልፎ 

ፍቕሪ እዩ። “በቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተረኽበ ሓጐስ ነቲ ቓል ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጐይታናን 

ኮይንኩም” ኪብል ቅዱስ ጳውሎስ ይጽሕፍ። ቀጺሉ እውን “እዚ ካባኻትኩም ዝወጽአ ቃል-ኣምላኽ፤ ኣብ 

መቄዶንያን ኣካይያን ጥራሕ ኣይኮነን ዝተሰምዐ፤ እታ ኣብ ኣምላኽ ዘላትኩም እምነትሲ ኣብ ኵሉ ሥፍራ 

ተሰሚዓ ኣላ” ይብል (1ተሰ.1፣6.8)። ካብ’ዚ ናይ ደቂ ተሰሎንቄ እንመሃሮ  እንተል’ዩ፤ እዚ እቲ ንዅለን 

ማኅበራት ምእመናን-ክርስትና ዘተሓባብር ተመክሮ ሕይወት እዩ፥ ማለት እቲ ፍቕሪ-ብጻይ ካብ’ቲ ልኡም 

ምስማዕ መለኮታዊ ቃል ዚፍልፍል ምዃኑ እዩ። ብናይ’ቲ መለኮታዊ ቃል ሓቅነት ድማ፤ እዚ ፍቕር’ዚ 

ከቢድ ፈተና ዚጻወር እዩ፥ በዚ ዓይነት’ዚ ከኣ እቲ ኡነተይና ፍቕሪ የዓቢ፤ ሓቂ ድማ ብምሉእ ጩራኣ 

ከተንጸባርቕ ትርከብ። ምእንት’ዚ ንቓል-ኣምላኽ ምስማዕን፤ ኣብ’ቲ ውልቃውን ማኅበራውን ሕይወት 

ከምዚሠርፅ ምግባርን መጠን ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኪፍለጥ ይከኣል። 
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 ኣብ’ዚ ናይ ስራሕ ሲኖዶስ መዛዘሚ መሥዋዕተ-ቅዳሴ እምበኣር፤ ኣብ መንጎ’ቲ ፍቕሪ ዝዓዘዞ ምስማዕ 

ቃል-ኣምላኽን፤ ረብሓ ዘይትጽበየሉ ኣገልግሎት ኣኅዋትን ዘሎ ምትእስሳር ብፍሉይ ኣገባብ እንግንዘበሉ 

እዋን እዩ። ንኣምላኽ ብዝዓመቘ ኣገባብ ጽን ምባል፤ ነዚ ናይ ድኅነት ቃሉ በሓቂ ምፍላጥ፤ ብቕኑዕ እምነት 

ኣብ መኣዲ መለኮታዊ ቃል ብቐጻሊ ዚምገብ ሱታፌ፤ ካብ ዝኾነይኹን ግዜ፤ ሎሚ ኣዝዩ ሕጹጽን ኣገዳስን 

ምዃኑ፣ ዘረጋግጽን ዚገልጽን ክንደይ ተመክሮ ሕይወትን ኣስተንትኖትን ኣብ’ዘን ዝሓለፋ መዓልታት 

ዘይሰማዕና!!  

 ፍቁራንን ክቡራንን ኣኅዋት! ነዚ ናይ ሲኖዶስ ኣርእስቲ ቃል-ኣምላኽ ኣብ ሕይወትን ተልእኮትን 

ቤተክርስትያን” ንምዕማቝ ነፍስወከፍኩም ብዘበርከቶ ኵሉ ምስጋና ይግበኦ! ንዅልኹም ፍቕሪ ዝዓዘዞ 

ሰላምታይ ኣቕርበልኩም። በቲ ጽኑዕን ትጉህን ተወፋይነቶም ምኽንያት፤ ነቶም ልኡኻት ሲኖዶስን፣ 

ካርዲናላትን፤ ንጠቕላሊ ጸሓፌ ትእዛዝን ፍሉይ ሰላምታ ኣቕርበሎም። ነቲ ዘሃብትም ተመክሮኹም ሒዝኩም 

ካብ ኩሉ ወገናት-ዓለም ንዝመጻእኩም ንዅልኹም ኣኅዋትን ኣኃትን ሰላም እብለኩም። ነናብ ቤትኩም 

እንክትምለሱ ነዚ ናይ ኣቡን-ሮማ ልባዊ ሰላምታ ናብ ኵሉ ኣብጽሕዎ ኢኹም። ነቶም ናይ ኅውነታዊ 

ልኡኻን ምሁራት፤ ሰማዕትን ፍሉያት ዕዱማትን፤ ምስ ወገን ሥነጽሑፍ ዚራኸቡ ናይ ጠቕላሊ ቤትጽሕፈት-

ሲኖዶስ ኣባላትን ኵሎም ሰላምታይ ይብጸሓዮም። ኣብ’ዚ ኣኼባ-ሲኖዶስ ኪሳተፉ/ኪውከሉ ዘይከኣሉ 

ኣቡናት ቻይና ብፍሉይ ነሓስቦም ኣሎና። ንኽርስቶስ ብዘለዎም ኣፍቅሮትን፤ ምስ’ታ ኵላዊት ቤተክርስትያን 

ብዘርኣይዎ ሱታፌ-ኅብረትን፤ ንምትክእ ጴጥሮስ ሓዋርያ ብዘለዎም ተኣማንነትን ምኽንያት ኣግሂደ 

ክዛረበሎም፤ ንኣምላኽ’ውን ከመስግን እደሊ።  ምስ’ቶም ኣብ ትሕቲ ጕስነታዊ ሓልዮኦም ዚርከቡ ምእመናን 

ብኃባር ነኣኣቶም ኣብ ጸሎትና ወትሩ ንዝክሮም ኣሎና። ነታ ብፍሉይ ፍቕሪ እንዝክራ ኣብ ቻይና እትርከብ 

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብዓቢይ ጥበብን ኣንዊሕካን ኣሥፊሕካን ብምሕሳብን ምእንቲ ኪመርሕዋ፤ እቲ 

“ዓቢ ጓሳ ኣባጊዕ” (1ጴጥ. 5፣4) ታሕጓስን ብርታዐን ሓዋርያዊ ቅንኣትን ኪህቦም ንልምኖ። 

 ንሕና ኣብ’ዚ ስራሕ ሲኖዶስ ዝተሳተፍና ኵልና’ውን፤ ናይ ቤተክርስትያን ቀዳማይ ተግባር ዝኾነ 

ዝተሓደሰ ንቕሓትን ርድኢትን ሒዝና ኣሎና፤ ኣብ  ምጅማር ሓዲሽ ሣልሳይ ሺሕ ዘመን፤ እቲ ሓዲሽ 

ስብከተወንጌል ኮነ፣ ኣብ’ዚ እዋንና ዚግበር ብሥራት ብቕዓት ዘለዎ ንኪኸውን ቅድሚ ዅሉ ብቓል-ኣምላኽ 

ዝተመገብካ ምዃን የድሊ። እዚ ናይ ቤተክርስትያን ሕይወት ድማ ኣብ ነፍስወከፍ ማኅበረ-ምእመናን 

ኪንጸባረቕ ይግባእ፤ ሰብኣዊ ድኻምነት ናይ ኵሉ ሰብ ባሕርያዊ ምልክት ብምዃኑ፤ እቲ ዚግበር ስብከተ-

ወንጌል’ውን ቅቡል ዚኸውን በዚ ዓይነት’ዚ ስለዝኾነ፤ እቲ ዝተሰምዐ ቃል-ኣምላኽ ኣብ ናይ ፍቕሪ ግብረ-

ሠናይ ኪትርጐም ኣገዳሲ ምዃኑ ኪፍለጥ ይግባእ። እዚ ድማ ቅድሚ ዅሉ ናይ ክርስቶስ ዓሚቝ ፍልጠትን፤ 

ናይ ቃሉ ልኡም ተቐባልነትን ዚሓትት እዩ። 
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 ኣብ’ዚ ዓመት ቅዱስ ጳውሎስ፤ ነቲ “ወንጌል እንተዘይሰበኽኩ ወይለይ! (1ቆሮ.9፣16) ዚብል ቃል ናትና 

ብምግባር፤ ነፍስወከፍ ማኅበረ-ምእመናን ነዚ ሃንቀውታ ጳውሎስ፤ ወንጌል ኣብ ዓለም ንምስባኽ ዝቐረበላ 

መጸዋዕታ ምዃኑ ክትርዳእ ትምኒተይን ባህገይን እዩ። እዚ ስራሓት-ሲኖዶስ እንኪጅምር፤ ነቲ ኢየሱስ ዝበሎ 

ቓል ዕድመ ኣዚኻኺረ ነበርኩ፤ “እቲ ዓጺድ ብዙኅ እዩ” (ማቴ.9፣37)፤ ዘጓንፈና ጸገማት’ኳ ኪህሉ 

እንተኸኣለ፤ ነዚ ዝቐረበልና ዕድመ ምላሽ ኣብ ምሃብ ክንስልኪ ኣይግባእን። ኣጸቢቑ’ኳ እንተ ዘይተፈለጦ 

ዚበዝሕ ሰብ ምስ ክርስቶስን ወንጌሉን ርክብ ንምግባር ዚምነን፤ ሃሰስ ዚብል ዘሎን እዩ፥ ብዙኃት ሰባት ኣብኡ 

(ኣብ ክርስቶስ) ትርጕም-ሕይወቶም ኪረኽቡ ዚጽበዩ እዮም። ከም’ቲ ኢየሱስ ብግልጺ ዚብሎ፤ ኣብ ቃል-

ኣምላኽ ናይ ዝተመርኰሰት ሕይወት ንጹር ምስክርነት ምሃብ ማለት ናይ ተልእኮ ቤተክርስትያን ኣገዳሲ 

መምዘንን መመሳኸርን እዩ። 

 እዚ ናይ ሎሚ ሥርዓተ-ኣምልኾ ዘቕርበልና ንባባት፤ ንኸነስተንትኖ ዜወፍየልና ነጥብታት፤ ኵሉ ቅዱስ 

ጽሑፋት ኮነ፤ ምልኣት-ሕጊ ኣብ ፍቕሪ ከምዚጠቓለል ዜዘኻኽር እውን እዩ። እቲ ንቕዱስ መጽሓፍ ብምሉኡ 

ወይ ገሊኡ ወገኑ ተረዲኤዮ ዚብል እምበኣር፤ በዚ ፍልጠትን ርድኢትን’ዚ ኣቢሉ ነቲ ድርብ ፍቕሪ-ኣምላኽን 

ፍቕሪ-ብጻይን ንምዅስኳስ እንተዘይተዓጢቑ፤ እንካብ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ዓሚቚ ርድኢት ኣዝዩ ርሒቑ 

ከምዘሎ የረድእ። ከም ሓቁ እንተረኣኻዮ’ውን፤ ምስ’ቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ሕያውን መሕየውን ዝኾነ ርክብ 

ከይመሥረትካ፤ ነዚ ትእዛዝ-ፍቕሪ ከመይስ ከመይ ኢልካ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ትኽእል? ከመይ ኢልካኸ 

ኣብ ፍቕሪ-ኣምላኽን ፍቕሪ-ኣኅዋትን ክትነብር ትኽእል? ሰባት ንሓቂ ብምርካብ በታ ኡነተይና ፍቕሪ 

ምዕባይ ምእንቲ ኪኽእሉ፣ “ምእመናን ናብ ቅዱስ መጽሓፍ ዚቐርቡሉን ዚራኸቡሉን ዝሠፍሐ ዕድል 

ኪኽፈተሎም የድሊ” (ቃል-ኣምላኽ DV.22) ኪብል ጉባኤ ቫቲካን 2ይ ይገልጽ። እዚ ድማ ንስብከተ-

ወንጌል ዜድሊ ኣገዳስን ዘይተርፍን ቅድመኵነት እዩ። ብዚበዝሕ ግዜ ግን፣ እዚ ምስ ቅዱስ መጽሓፍ ዚግበር 

ርክብ፣ ናይ ቤተክርስትያን “ጕዳይ” ክንዲ ዚኸውን፤ ናይ ውልቃውነት ነገርን፤ ዊን ከም ዝበለካ ዚግበርን 

ኮይኑ ስለ ዚርከብ፤ እዚ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ኣፍልጦ፤ ኃያልን ቅቡልን ብዝኾነ ኣገባብ፤ ዝተወሃሃደ ሓዋርያዊ 

ተግባርን ጻዕርን ኪፍጸመሉ ይግባእ። ዕላማኡ ድማ ምስ’ቲ ናይ ግዜና ኣተሓሳስባን ሃለዋትን ብዚግበር ርክብ፤ 

ከምኡ እውን ብዘመን-ኣምጸኦ ርእዮተዓለም ከይተጸሎኻ ንሓቂ ጥራሕ እናገልገልካ፤ ኣምላኽ ምስ ኵሎም 

ኪገብሮ ንዚደሊ ርክብን ተዋስኦን እናደልደልካ፣ (ቃል-ኣምላኽ DV.21)ንቓል-ኣምላኽ ኣብ ምእመናን 

ክርስትና ምብሣር፤ ምኽባር/ምዝካር ብግብሪ ምንባሩ እዩ። ጓሶት-ነፍሳት ኪኾኑ ዘለዎም እንኪሰናደዉ’ምበኣር 

በቲ ዜድሊ መጋበሪታት ተሓጊዞም፤ ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ንምስፋሕን ምዝርጋሕን ብዚሕግዝ ተግባራት 

ኵሉ ዝተዓጥቁ ንምግባሮም ዝዓለመ ይኹን። ኣብ መንጎ ምእመናን (ሕዝባውያን) ንቅዱስ መጽሓፍ ዚርኢ 

ምንቅስቓስ ኪለዓዓል፤ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ዘተኰረ፣ ንናይ ጕጅለታት መነቓቓሕቲ ዚወሃብ ኵስኰሳን 
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ኣስተምህሮን ኵሉ ኪተባባዕ የድሊ። ነቶም “ርሑቕ” ዘለዉ ብፍላይ ድማ ነቶም ትርጕም-ሕይወት ንምርካብ 

ብቅንዕና ሃሰስ ዚብሉ ኵሎም፤ ብቓል-ኣምላኽ ኣቢሎም ንእምነት ከምዚነብሩን ከምዘስተማቕሩን ንምግባር 

ዚካየድ ጻዕሪ ምድልዳል ይግባእ። 

 ንኣስተንትኖ ዚኸውን ካልእ ብዙኅ ነገራት ኪውሰኽ ምተኻእለ፤ እንተኾነ ኣብ’ዚ ሲኖዶስ ተደጋጊሙ 

ከምዝተባህለ እቲ ንቤተክርስትያን ዚሓንጽ ቃል-ኣምላኽ ዚቃልሓሉ ዝበለጸን ዝተመርጸን ቦታኡ፤ ብዘይ 

ጥርጥር ግብረ-ኣምልኾ (ሊጡርግያ) እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ ናይ ሓደ ሕዝቢ፤ ምእንቲ ሓደ ሕዝቢ ዝመጽአ 

ምዃኑ፤ ነቲ ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረን ዝተመስከረን ታሪኽ-ድኅነት ኣብ ዕለታዊ ሕይወቶምን ንብረቶምን ምእንቲ 

ኪነብርዎ ንኣንበብቱ ሕድሪ ዝተዋህበ ውርሻን ለበዋን ምዃኑ፤ ኣብ’ቲ ግብረ-ኣምልኾ (ሊጡርግያ) ይረአ። 

ምእንት’ዚ ኣብ መንጎ’ቲ ሕዝብን ኣብ መንጎ ቅዱስ መጽሓፍን ሕያውን መሕየውን ዝኾነ ርክብ ወይ 

ዝምድና እዩ ዘሎ፥ ቅዱስ መጽሓፍ ሕያው መጽሓፍ ኮይኑ ዚነብር ምስ’ቲ ሕዝቢ እዩ፤ ከመይ እቲ ሕዝቢ 

ነቲ መደብ ተቐባሊኡ፤ ዘንብቦ ቀንዲ ዕላማኡ እዩ፤ እቲ ሕዝቢ’ውን እንተኾነ ብዘይካ’ቲ መጽሓፍ 

ኪነብር/ኪህሉ ኣይክእልን፤ ከመይ ትርጕም ህላዌኡ ኮነ ጸዋዕታኡን መንነቱን ዚረክብ በዚ ወይ ኣብ’ዚ ቅዱስ 

መጽሓፍ እዩ።  

 እዚ ኣብ መንጎ ሕዝብን ቅዱስ መጽሓፍን ዚረአ ሓድሕዳዊ ምርኰሳ ኣብ ኵሉ ሊጡርግያዊ ሥርዓት 

ዚረአን ዚመሳኸርን እዩ። እቲ ንኣምልኾ ዝተጋብአ ሕዝቢ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጊዙ ንኽርስቶስ’ዩ ዚሰምዕ፥ 

ምኽንያቱ ከኣ ኣብ ቤተ-ክርስትያን ቅዱስ መጽሓፍ ኪንበብ ከሎ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ዚዛረብ፤ ኣምላኽ ምስ 

ሕዝቡ ዜሓድሶ ኪዳኑ’ውን ሽዑ ተቐባልነት ይረክብ። ምእንት’ዚ ግብረ-ኣምልኾን (ሊጡርግያ) ቅዱስ 

መጽሓፍን ኣብ ሓደ እዩ ዚጥርነፍ፤ማለት ንሕዝቢ ናብ’ቲ ምስ ኣምላኹ ናብ ዚገብሮ ተዋስኦን ርክብን 

ከምጽኦ፤ ንፍቓድ-ኣምላኽ ተኣዛዚ ኣብ ምዃን ዚጥርንፎን ዚሓቚፎን እዩ። እቲ ካብ ኣፍ-ኣምላኽ ዝወጽአ፤ 

ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝሰፈረ ቃል-ኣምላኽ ተመሊሱ (ካብ’ቲ ሕዝቢ) ብመልክዕ ጸሎት ናይ ዚወሃብ ምላሽ፤ 

ብሕይወትካ ናይ እትነብሮ ምላሽ፤ ካብ ፍቕሪ ጐስጕሱ ዚወጽእ ምላሽ ኪኸውን ይርከብ። (ኢሳ.55፣10-11 ረአ)  

 ፍቁራት ኣኅዋትን ኣኃትን! ኣብ ትሕቲ ጽላል መንፈስ ቅዱስ ብምዃን፤ ብዜሓድስ ኣገባብ ንቃል-

ኣምላኽ  ብምስማዕ፤ ኣብ ኵላዊት ቤተክርስያን ኮነ ኣብ ነፍስወከፍ ማኅበር ምእመናን ቅኑዕን ብቑዕን ዝኾነ 

ምሕዳስ ምእንቲ ኪበጋገስ ክንጽሊ ይግባእ። ናይ’ዚ ጉባኤ ሲኖዶስ ፍርያትን ስራሓትን ኣብ ትሕቲ እናታዊ 

ኣማልድነት ድንግል ማርያም ነማዕቍቦ ኣሎና። ንዓመታ ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ሮማ ንዚፍጸም ካልኣይ ሲኖዶስ-

ኣፍሪቃ እውን ናብኣ ኣማዕቍቦ ኣሎኹ። ናይ’ዚ ሲኖዶስ’ዚ መሳርሕን መሪሕን ሰነድ ንወኪላት ረኪበ-

ጳጳሳት-ኣፍሪቃ ንኸረክቦም ኣብ ዚመጽእ መጋቢት ንካመሩን ክኸይድ መደበይ እዩ። ፍቓድ-ኣምላኽ 

ብምዃኑ ከኣ ካብኡ ንኣንጎላ ብምቕጻል፤ ናይ’ታ ሃገር መበል 500 ዓመት ስብከተ-ወንጌል ከነብዕልን 
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ከነኽብርን ኢና፤ ኵሉ ነገር ከም ፍቓድ-ኣምላኽ ምእንቲ ኪፍጸም (ሉቃ.1፣38 ረአ)፤ ኢየሱስ ንዚብሎ ኵሉ 

ንምፍጻም እተተባብዕ፤ (ዮሓ.2፣5 ረአ) “ኣገልጋሊት ኣምላኽ” ገቢራ ሕይወታ ዘወፈየት ቅድስት ማርያም፤ 

ቃል-ኣምላኽ ኣብ ሕይወትና ዘለዎ ቀዳምነትን፤ ንሱ ጥራሕ ዚህበና ድኅነትን ንኸነለሊ  ትምሃረና። ኣሜን። 

 

Homily of Holy Father Pope Benedict XVI 

 

 

ቃል ኣምላኽ 

 

መልእኽቲ ናብ ሕዝቢ-እግዚኣብሔር 

መበል 12 ሲኖዶስ ኣቡናት፤ ብ24 ጥቅምቲ 2008 ኣብ ዝተኻየደ ዛዛሚ መበል 21 ሓፈሻዊ 

ጉባኤኡ፤ ኣበው ሲኖዶስ ናብ መላእ ሕዝቢ-እግዚኣብሔር ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ፣ 

ኣኅዋትን ኣኃትን! 

ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን፤ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስን ጐይታናን እትርከብ ሰላምን ፍቕርን እምነትን 

ንዅልኻትኩም ኣኅዋት ትኹን። ነቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ዜፍቅሩ ሰባት ኵሎም’ውን፣ ጸጋኡን 

ዘለዓለማዊ ሕይወቱን ትኹነሎም”። (ኤፌ.6፣23-24) 

 በዚ ዕዙዝን ልባውን ሰላምታ ገቢሩ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ’ቶም ክርስትያን ደቂ ኤፌሶን ዝጸሓፎ መልእኽቱ 

ይዛዝም።  

 ብመሪሕነት ቅዱስ ኣቦና ር.ሊ.ጳ. በነዲክቶስ መበል 16፤ ኣብ ሮማ ኣብ ዝተኻየደ መበል 12 ሥሩዕ 

ሓፈሻዊ ኣኼባ ዝተጋባእና ንሕና ኣበው ሲኖዶስ፤ በዘን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቃላት ገቢርና ነዛ መልእኽትና 

ንጅምር። እዛ መልእኽትና ድማ፤ ኣብ ዝተፈላለየ ወገናት ዓለም ኮይኖም ንኽርስቶስ ናብ ዚኽተሉን፤ በቲ 

ዘይበርስ ፍቕሪ ነኣኡ ናብ ዘፍቅሩን ኵሎም ብሠፊሑ ዝተላእከት እያ። 
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 “እቲ ቓል ኣብ ኣፍኩምን፣ ኣብ ልብኹምን፤ ኣዝዩ ቀረባኹም እዩ ዘሎ፥ ስለ’ዚ ክትገብርዎ ትኽእሉ 

ኢኹም” (ዘዳ.30፣14)፤ ንዚብል ጥንታዊ ቃል ብምድጋም፤ ሕጂ’ውን ናይ’ዚ ቃል-ኣምላኽ ድምጽን 

ብርሃንን ናብኦም ነቕርቦ ኣሎና። እግዚኣብሔር’ውን እንተኾነ፤ ንነፍስወከፍና፤ “ኣታ ወድሰብ! ንዅሉ’ቲ 

ዝነግረካ ቃላት ጽን ኢልካ ስምዓዮ፤ ኣብ ልብኻ’ውን ዕቘሮ” (ሕዝ.3፣10) ኪብለና እዩ። እምበኣር እዚ 

ኣርባዕተ ምዕራፋት ዝሓዘ መንፈሳዊ ጕዕዞ-ሕይወት ከነቕርብ እነሆና፥ እዚ ኸኣ ካብ’ቲ ናይ ኣምላኽ 

ዘለዓለምነትን ደረት-ኣልቦ ኵነትን ኣበጊሡ ናብ ኣባይትናን፤ ናብ’ቲ ጐደናታት ከተማታትናን ዘሰንየና 

መንፈሳዊ ጕዕዞ እዩ። 

 

፩ ናይ ቃል-ኣምላኽ ድምጹ ግልጸት እዩ። 
 

1. “እግዚኣብሔር ከኣ ካብ ውሽጥ’ቲ ሓዊ ተዛረበኩም፥ ድምጺ ዘረባኡ ሰማዕኩም፥ ድምጺ ጥራሕ’ምበር 

መልክዕሲ ከቶ ኣይረኣኹምን” (ዘዳ.4፣12)። ነዚ ዚብል ዘሎ ሙሴ እንኪኸውን፤ እስራኤል ኣብ ምድረበዳ 

ሲና ንዘሕለፎ ናይ መሪር ጽምዋ ተመክሮ-ሕይወት ንምዝኽኻር እዩ። እግዚኣብሔር ርእሱ ዚገልጽ ከም 

ሓደ ሥእሊ ወይ ምስሊ፣ ወይ ከኣ ከም’ቲ ወርቃዊ ምራኽ ዝበለ ሓወልቲ ዘይኮነስ፤ “ብናይ ቃላት ድምጺ 

ወይ ደሃይ” እዩ። እዚ ድምጽ’ዚ ፍጥረት-ዓለም እንኪጅመር፣ ካብ ናይ ዘይምህላው ስቕታ ወጺኡ፤ ደሃዩ 

ኬስምዕ ዝተረኽበ እዩ። “ኣምላኽ ብመጀመርታ …ብርሃን ይኹን በለ፥ ብርሃን ድማ ኾነ”፤ “ቃል 

ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፤ እቲ ቓል’ውን ኣምላኽ ነበረ፥ በኣኡ ኵሉ ተፈጥረ፥ 

ካብ’ቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይካ በኣኡ ዝተፈጥረ ገለ’ኳ የልቦን” (ዘፍጥ.1፣1-3፥ ዮሓ.1፣1-3)። 

 ፍጥረት ዝመጽአ፤ ከም’ቲ ጥንታዊ ጽዋ-መሶጶጣሚያ ዚምህሮ፤ ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ካብ ዝተረኽበ 

ውግእ ዘይኮነስ፤ ንዘይምህላው ብዝሰዓረን ንዅሉ ህልው ብዝፈጠረን ቃል እዩ። መጽሓፍ መዝሙር ድማ 

ከም’ዚ ይብል፤ “ንሰማያት ብትእዛዙ፤ ንፀሓይን ወርሕን ንከዋኽብትን ከኣ ብቓሉ ፈጠሮም፤…ንሱ ምስ 

ተዛረበ ዓለም ተፈጥረ፤ ንሱ ምስ ኣዘዘ ኸኣ ህልው ኮነ”፤ (መዝ.33፣6.9)። 

 ቅዱስ ጳውሎስ ከኣ ደጊሙ፤ እግዚኣብሔር “ንዝሞቱ ሕይወት ዚህብ፤ ንዘየለዉ’ውን ናብ ህላዌ 

ዚጽውዕ’ዩ” (ሮሜ.4፣17) ኪብል የስዕብ። በዚ ዓይነት’ዚ፣ መላእ ፍጥረት ከም ሓደ ኣብ ቅድሚ ዓሌት-ሰብ 

ዝተዘርግሐ ሰፊሕ ተነባቢ ገጽ ገቢሩ ዜቕርብ፤ ቀዳማይ ናይ ምድረ-ዓለም (cosmic) ግልጸት ንረክብ። 

ኣብ’ዚ ናይ ግልጸት ሰፊሕ ገጽ ከነንብቦ እንኽእል ናይ ፈጣሪ መልእኽቲ ኣሎ፦ “መዓልቲ ነታ እትመጽእ 

መዓልቲ ተዘንትወላ፤ ለይቲ ድማ ነታ እትመጽእ ለይቲ ትነግራ፤ ቃላት ወይ ዘረባ የብሎምን፥ ድምጾም’ውን 
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ኣይስማዕን’ዩ። ድምጾም ናብ ኵላ ምድሪ፤ ቃላቶም ድማ ክሳብ ኵላ ዓለም በጽሐ። እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ 

ንፀሓይ ድንኳን ተኸለላ፥ ንሳ ከም ሕጉስ መርዓዊ ከም’ቲ ንምቅድዳም ዚህንጠ ጐያያይ፤ ንግሆ ንግሆ 

ትቕረብ” (መዝ.19፣2.5)። 

2. መለኮታዊ ቃል ኣብ’ቲ መበቈል-ታሪኽ ወድሰብ’ውን ዘሎ እዩ። ኣምላኽ “ብኣምሳሉ ዝፈጠሮም”፤ 

(ዘፍጥ.1፣27) እቲ ኣምላኻዊ ኣሰርን ምልክትን ኣብ ውሽጦም ዝጾሩ እቲ ሰብኣይን እታ ሰበይትን፤ ወይ 

ምስ’ዚ ፈጣሪኦም እናተዋስኡ ኪነብሩ፤ ወይ ከኣ ኃጢኣት ብምፍጻም ነኣኡ ነጺጎም፤ ካብኡ ርሒቖም 

ኪዅብልሉ ዘለዎም እዮም። ቃል-ኣምላኽ እምበኣር ኣብ’ቲ ናይ ታሪኽ ዛንታን ክውነትን ሠንጢቑ 

ብምእታው ከድሕን ኪፈርድ ዚርከብ እዩ፦ “ጸበባ’ቲ ኣብ ግብጺ ዘሎ ሕዝበይ ርእየ ኣሎኹ፤ እቲ ብሰሪ 

ጨቈንቶም ዜእውይዎ ዘለዉ ኸኣ ሰሚዔ ኣሎኹ፤ ሥቓዮም’ውን ኣጸቢቐ ፈሊጠ ኣሎኹ። ስለ’ዚ ካብ ኢድ 

ግብጻውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣሎኹ። …ናብ’ታ ጽብቕትን ርሕብትን ፈራይትን ልምዕትን ምድሪ 

…ከደይቦም እየ” (ዘፀ.3፣7.8)። 

 ኣምላኽ እምበኣር፤ ኣብ ወድሰብ ኣብ ዚርከብ ፍጻሜ/ክውነት ህልው እዩ። እዚ ፍጻሜታት’ዚ ድማ በቲ 

ጐይታ-ታሪኽ ብዚፍጸም ንጥፈታቱ ኣቢሉ፤ “ኵሎም ሰባት ድኅነት ንኺረኽቡ፤ ናብ ፍልጠት ሓቂ 

ንኺበጽሑን” (1ጢሞ.2፣4) ምእንቲ ኪሕግዝ፤ ኣብ’ቲ ዝዓበየ መደብ ድኅነት ተሰዅዑ ይርከብ። 

3. ምእንት’ዚ እምበኣር እቲ ብቕዓት ዘለዎ፤ ፈጣርን መድኃንን ዝኾነ መለኮታዊ ቃል፤ ናይ ህላዌን 

ታሪኽን፤ ናይ ፍጥረትን ድኅነትን ምንጭን መሠረትን እዩ። “ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣለኹ፤ ክገብሮ ድማ 

እየ” (ሕዝ.37፣14) ብዚብል ኣዋጅ፤ ኣምላኽ ምስ ደቅሰብ ይራኸብ። እዚ ድምጺ-ኣምላኽ ቀጺሉ ናብ 

ጽሑፍ ቃል ኪሓልፍ ይርከብ፥ ናብ ጽሑፍ ወይ ጽሑፋት፣ ማለት ከም’ቲ ሓዲስ ኪዳን ዚብሎ ናብ ቅዱሳት 

መጻሕፍቲ ሓለፈ። 

 “ሙሴ ድማ ተመልሰ፥ ነተን ክልተ ጽላት ኪዳን ሒዙ ኸኣ ካብ’ቲ እምባ ወረደ። ንሳተን ብኽልቲኡ 

ገጸን፤ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ዝተጻሕፈን ነበራ፤ እተን ጽላት ድማ ስራሕ-ኣምላኽ እየን። ኣብ’ተን ጽላት 

ዝተቐርጸ ጽሕፈት ከኣ፣ ጽሕፈት ኣምላኽ ነበረ” (ዘፀ.32፣15-16)። ሙሴ’ውን  ብወገኑ፤ ነዘን ጽላት  ዓሠርቱ 

ቃላት ኪዕቅበንን፤ ዳግማይ ኪጽሕፈንን ንሕዝቢ እስራኤል ኣዘዘ፥ “ዅሉ ቃላት’ዚ ሕግ’ዚ ድማ፤ ግሉጽን 

ጽቡቕን ገቢርኩም ኣብ’ቲ ኣእማን ጸሓፍዎ” (ዘዳግ.27፣8)። 

 ቅዱሳት መጻሕፍቲ፤ ነቲ ብመልክዕ ጽሑፍ ዝሰፈረ መለኮታዊ ቃል ምስክሩ እዩ። ነቲ ዚፈጥርን 

ዜድሕንን ናይ ግልጸት ክውነት፤ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብሥሩዕን ታሪኻውን ጽሑፋውን ኣገባብ ይዝክሮ። 
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ቃል-ኣምላኽ ኪበሃል ከሎ’ምበኣር ክንየው’ቲ ዝተጻሕፈ ሰነድ (ቅ.መጽሓፍ) እዩ። እዚ ቅ.መጽሓፍ ንርእሱ 

ኣምላኽ ዘስተንፈሶ ኮይኑ፤ ነቲ ዜስልጥን ዜድምዕን መለኮታዊ ቃል (2ጢሞ.3፣16) ዝሓዘ እዩ። በዚ 

ምኽንያት’ዚ ኸኣ እምነትና ኣብ መጽሓፍ ብሕቱ ዝተመሥረተ ዘይኮነስ፤ ኣብ ታሪኽ ድኅነትና፤ ከምኡ’ውን 

ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ’ቲ ሥጋ ዝለበሰ፤ ሰብ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ዝኣተወ ሓደ ኣካል ዝተተኽለ እዩ። 

 ብርግጽ’ውን ናይ’ቲ መለኮታዊ ቃል ክእለት፤ ክንየው’ቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሓሊፉ ዚኸይድ ስለዝኾነ፤ 

እቶም ንቕዱስ መጽሓፍ ዜንብቡ ሰባት፤ “ናብ ምልኣት-ሓቂ ናይ ዚመርሖም” (ዮሓ.16፣13) ናይ መንፈስ 

ቅዱስ ቀጻሊ ምስኦም ምዃን፤ ኣድላዪ ከምዝኾነ ኪግንዘቡ ይግባእ። 

 እቲ ክቡር ቅዱስ ትውፊት እዚ እዩ፦ እቲ ብናይ ቤተክርስትያን ሥልጣነ-ትምህርት (ማጂስተርዩም) 

ብጽፈትን ምልኣትን ዚትርጐም፤ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሓላዊት ኣብ ዝኾነት ቤተክርስትያን ዚረአ ናይ’ቲ 

“መንፈስ ሓቂ” ብቑዕን ኣድማዕን ህላዌ እዩ። ቤተክርስትያን ንቓል-ኣምላኽ ክትርድኦን፤ ክትትንትኖን፤ 

ንኻልኦት ከተሳትፎን ክትምስክረሉን ዜኽእላ እዚ ቅዱስ ትውፊት እዩ።  

 ቅዱስ ጳውሎስ’ውን እንተኾነ፤ ነታ ቀዳመይቲ ተኣምኖት ማለት ናይ ቀዳሞት ክርስትያን ትምህርተ-

እምነት እንኪነግር፤ ነዚ ካብ ትውፊት ዝተቐበሎ፣ (1ቆሮ.15፣35) ንሱ’ውን ብወገኑ ናብ ካልእ ከመሓላልፎ 

ከምዘለዎ ኪርዳእ ተረኽበ። 

 

፪ ንቃል-ኣምላኽ ገጹ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። 
 

4. ኣብ’ቲ መበቈላዊ ጽሑፍ (ሓዲስ ኪዳን) “ሎጎስ ሳርክስ ኤገነቶ” = (ብግእዝ “ቃል ሥጋ ኮነ”) ዚብላ 

ሠለስተ መሠረታዊ ናይ ግሪኽ ቃላት ንረክብ። እዘን ቃላት’ዚኣተን ናይ’ቲ ብርቂ ጽሑፍ ዝኾነ፤ ምዕሩግ 

ቅኔያውን ተዮሎጋውን መቕድም ወንጌል ዮሓንስ ጥራሕ ዘይኮነስ (ዮሓ.1፣14)፤ ናይ’ቲ ክርስትያናዊ እምነት 

ልቢ ወይ ሕንብርቲ ዚበሃላ እየን። እቲ ዘለዓለማውን መለኮታውን ቃል፤ ኣብ ግዜን ቦታን ብምእታው፤ 

ሰብኣዊ ገጽን መግለጽን መንነትን ስለዝለበሰ፤ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ጕጅለ ግሪኻውያን “ንኢየሱስ 

ክንርእዮ ንደሊ ኣሎና” (ዮሓ.12፣20-21) ከም ዝበሉ፤ ደጊም ብቐጥታ ቀሪብና ክንሓቶ ክንርእዮ እንኽእል 

ኮይኑ እዩ። 

 ገጽ ዘይብሉ ቃላት፤ ምሉእ ኣይኮነን፥ እዮብ ከኣ ኣብ መወዳእታ ደረት ሃሰስታኡን ጕዕዞኡን ከም 

ዘመልክቶ፤ ቃላት በይኑ ነቲ ርክብ ምሉእ ገይሩ ኣይገልጾን እዩ፦ “ኣቐዲመ ዝፈልጠካ ዝነበርኩ ብሰሚዕ 

እዩ፥ ሕጂ ግና ብዓይነይ እርእየካ ኣሎኹ” (እዮብ 42፣5)። 
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 ክርስቶስ እቲ ቓል እዩ፤ “ቓል ኣብ ኣምላኽ ነበረ፤ እቲ ቓል’ውን ኣምላኽ ነበረ” (ዮሓ.1፣1)። ንሱ 

(ክርስቶስ) ናይ’ቲ ዘይረአ ኣምላኽ ምስልን፤ ልዕሊ ኹሉ ፍጥረት ዝኾነ በዅሪ-ወዱ ንእግዚኣብሔርን እዩ” 

(ቈላ.1፣15)። ግና ኸኣ ንሱ፣ ኣብ’ታ መንም ክፋል መንግሥቲ ሮማ ዝኾነት ክፍለሃገር ጳለስጢና ዚንቀሳቐስ፤ 

ናይ’ቲ ቦታ ቋንቋ ዚዛረብ፤ ናይ ሕዝበ-ኣይሁድ ሠረትን መንነትን ባህልን ልማዳትን ዘንጸባርቕ እቲ ናዝራዊ 

ኢየሱስ እዩ። 

 እዚ ናይ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እቲ ድኹምን መዋትን ሥጋ ዝለበሰ እዩ፥ ንሱ ታሪኽ እዩ፤ ወድሰብ 

እዩ፤ ግና ኸኣ ክብሪ ብርእሱ፤ መለኮትን ምሥጢርን ብቐንዱ እዩ። ነቲ ማንም ዘይረኣዮ ኣምላኽ ዝገለጸልና፤ 

ንሱ ባዕሉ እዩ፤ (ዮሓ.1፣18 ረአ)። ኣብ መቓብር ኣብ ዝተነብረ ምዉት ሥጋ ኮይኑ’ውን፣ ወልደ-

እግዚኣብሔር ነዚ ግብረ-ግልጸቱ ይቕጽሎ፥ ትንሣኤ እውን እንተኾነ ናይ’ዚ ክውነት’ዚ (fact) ንጹርን 

ሕያውን መረጋገጺ እዩ። 

5. ትውፊት-ክርስትና ድማ ነዚ ሥጋ ዝኾነ (ዝለበሰ) መለኮታዊ ቓል፤ ምስ’ቲ ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረ ቃል-

ኣምላኽ ማዕረ ኪርእዮ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ኸኣ እቲ ኣብ ጸሎት-ሃይማኖት ብዛዕባ ወልደ-እግዚኣብሔር፣ 

“ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ እንካብ ድንግል ማርያም ሥጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ”፥ ከምኡ’ውን ድሕር ኢሉ “ብኣፍ 

ነቢያት ብዝተናገረ መንፈስ ቅዱስ ኣኣምን” እናበልካ ኣብ ዚግለጽ እምነት ይረጋገጽ። 

 ጉባኤ ቫቲካን 2ይ
 እውን እንተኾነ፣ ነቲ ጥንታዊ ትውፊት የምጸኣልና፥ ብመሠረት’ዚ ትውፊት’ዚ እቲ 

“ግዙፍ ኣካል ወልደ-እግዚኣብሔር ማለት እቲ ዝተዋህበና ጽሑፍ እዩ”፥ በዚ መሠረት’ዚ ቅ.ኣምብሮዝዩስ 

(ድርሳን-ሉቃስ In Lucam V1,33) ኣነጺሩ ዘረጋገጾ እዩ፦ “እቲ ብሰብኣዊ ቋንቋ ዝተገልጸ ቃላት-ኣምላኽ 

ልክዕ ከም ናይ ሰብ ዘረባ ኮይኑ፥ ልክዕ ከም’ቲ ቃል ዘለዓለማዊ ኣቦ፤ ናይ ሰብኣዊ ሥጋ ድኻም ምስለበሰ፣ 

ብዅሉ ነገሩ ሰብ ዝኾነ፣ ልክዕ ከምኡ እዩ”። (ቃል-ኣምላኽ DV.13)  

 ቅዱስ መጽሓፍ “ሥጋ” እዩ፤ “ፊደል” እውን እዩ፤ ብፍሉይ ቋንቋታትን፤ ሥነጽሑፋዊ ኮነ ታሪኻዊ 

ኣገባብን፤ ምስ ጥንታዊ ባህልን ኣተሓሳስባን ብዝተተሓሓዘ ሥነሓሳባት ዚግለጽ፤ ናይ ፍጻሜታትን ክውነትን 

ዝኽሪ፤ ነቲ ኣዝዩ ዜሕዝን’ውን ከይተረፈ ዝዓቀበ እዩ። ናይ’ዚ ዝኽር’ዚ ገጻት ናይ ደምን ግብረ-ዓመጽን 

ምልክታት ዝጾረ፤ ናይ ደቅሰብ ሰሓቕ ዚቃልሓሉ፤ ንብዓቶም ዚውሕዘሉ፤ ናይ’ቶም ውጹዓት ኣውያት 

ዚስመዓሉ፤ ናይ’ቶም ኣብ ፍቕሪ ዝጠሓሉ ታሕጓስ ዚረኣየሉ እዩ። 

 ምእንት’ዚ ኸኣ እዚ “ሥጋዊ” ወይ “ግዙፍ” መዳዩ፤ ብወገን ታሪኻውን ሥነ-ጽሑፋውን ኣገባብ 

ኪትንተን ዚግበኦ እዩ፥ እዚ ድማ ኣንድምታ (ትርጓሜ) ቅዱስ መጽሓፍ ብዚህበና ዝተፈላለየ ብልኃትን 

ኣቀራርባታትን ዚፍጸም እዩ። እቲ ቃል-ኣምላኽ ብዅሉ ሰብ ከምዚስማዕን ከምዚርዳእን ኮይኑ፤ ምስ’ቲ 
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ዚስማዕን ዚጸሓፍን ርኡይ ቃል ተሓቝፉን ምስኡ ተሰማሚዑን ከምዘሎ ብምዝካር፤ ነፍሲወከፍ ኣንባቢ ቅዱስ 

መጽሓፍ፤ ወላ እቲ ተራ ምእመን’ውን ይኹን፤ ተመጣጣኒ ኣፍልጦ ቅዱሳት ጽሑፋት ኪህልዎ ግቡእ እዩ። 

 እዚ ኣገዳስን ኣድላይን ግዴታ እዩ። እንተዘይኮነ ኣብ ሠረታውነት (Fundamentalism) ምውዳቕ 

የስዕብ፥ እዚ ሠረታውነት ዝዓብለሎ ኣተሓሳስባ ድማ፤ ብግብሪ ካብ ዚነጽጎ ገሊኡ፤ መለኮታዊ ቃል ንታሪኽ 

ከምዝለበሰ፤ እዚ ቃል’ዚ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብሰብኣዊ ቋንቋ ከምዝተገልጸ’ሞ፤ ኪጽናዕ ኪትንተን ኪፍታሕን 

ከምዘለዎ ዘይቕበል እዩ፤ መለኮታዊ ኣስተንፍሶ ንናይቲ ሰብኣዊ ደራሲ ታሪኻዊ መንነትን ሰብኣውነትን 

ከምዘይድምስስ፤ እዚ ዝተሰምየ ሠረታዊ ኣተና ዚነጽጎ እዩ። 

 ዝኾነ ኾይኑ፤እዚ ቅዱስ መጽሓፍ’ዚ ዘለዓለማውን መለኮታውን ቃል እዩ፥ በዚ ምኽንያት’ዚ ኸኣ 

ብመንፈስ ቅዱስ ዚወሃብ ካልእ ዓይነት ርድኢት የድሊ፥ ኣብ’ቲ ሰብኣዊ ቃላት ንዚርከብ ልዕለ-ባሕርያዊ 

መልክዕ መለኮታዊ ቃል ዚገልጾ፤ መንፈስ ቅዱስ እዩ። 

6. እንሆ’ምበኣር ኣብ’ዚ፣ እቲ ናይ መላእ ቤተክርስትያን ሕያው ትውፊት” (ቃል ኣምላኽ DV.12) ኮነ፤ 

እቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምልኣትን ብዝተዋሃሃደ መንገድን ንምርዳእ ዚሕግዝ እምነት ኣድላዪ ምዃኑ 

ይረአ፥ ሓደ ሰብ ናብ’ቲ “ፊደሉ” ጥራሕ ዘተኵር እንተኾይኑ፤ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ ዝሓለፈ ዘመን ሰነድ፤ 

ናይ ሥነምግባርን ባህልን ልምድን ክቡር ምስክር ጥራሕ ኮይኑ ይረኽቦ። 

 እቲ ናይ ሥጋዌ ሓሳብ እንተተረሲዑ፤ ናብ ሠረታውነት ገጹ ኣብ ዝዘንበለ ዘይንጹርን፤ ኣንፈቱ ኣብ 

ዘጥፍአን ዝንቡል “መንፈሳውነት” ወይ ሥነልቦናዊ ኣንፈት ምውዳቑ ዘይተርፎ እዩ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ኮነ፤ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ መለኮታውን ሰብኣውን ምውህሃድ ምእንቲ ከይነጻጸል፤ ናይ ትርጓሜ ቅዱሳት 

መጻሕፍቲ  መጽናዕትን ፍልጠትን ምስ’ቲ መንፈሳውን ትምህርተ-መለኮታውን ትውፊት ተተሓሒዙ 

ኪምዕብል ኣለዎ። 

 ኣብ’ዚ ዳግም ዝተረኽበ ስኒትን ውህደትን እምበኣር፤ ገጽ-ክርስቶስ ብምልኣቱ ከንጸባርቕ እዩ፥ ካልእ 

ሓድነትን ውህደትን ማለት ነቲ ዝዓመቘን ዝረቐቐን ሓድነት ቅዱስ መጽሓፍ ንምርካብን ምርኣይን ዚሕግዘና 

እዩ፥ 73 መጻሕፍቲ እዩ ዘሎና፥ እንተኾነ ግና፤ ሓደ “ቀኖና” (=መምርሒ ዝርዝር መጻሕፍቲ)፤ ኣብ መንጎ 

ኣምላኽን ሰብን ዚግበር ሓደ ተዋስኦ፤ ሓደ መደብ ድኅነት ኢና እንረክብ። 

 “ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነብያት ገቢሩ ተዛረቦም፥ ኣብ’ዘን 

ዳሕረዎት መዓልታት ግና፤ ነኣና በቲ ወራስ ኵሉ ዝገበሮ፤ በኣኡ’ውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገቢሩ ተዛረበና፣” 
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(ዕብ.1፤1-2)። ክርስቶስ’ምበኣር ንድሕሪት ገጹ ናብ’ቲ መላእ ምዕባሌ ታሪኽ-ድኅነት ብርሃኑ ይዝርግሕ፤ 

በዚ ኸኣ ውሽጣዊ ስኒቱን ትርጕሙን ኣንፈቱን ይገልጸሉ። 

 ንሱ ናይ’ቲ ኣብ ግዜ ዝተገልጸን፤ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝተረጋገጸን፤ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ፍጡራቱን 

ዚርከብ ተዋስኦ ማኅተሙ እዩ፤ “ኣልፋን ኦመጋን” (ራእ.1፣8) እዩ፥ ብናይ’ዚ መወዳእታ ማኅተም ብርሃን 

ኣቢሉ ድማ፤ እቲ ቃላት-ሙሴን ነቢያትን “ምልኣት ትርጕሙ” ይረክብ። 

 ኣብ’ታ መዓልቲ ፋሲካ ድሕሪ ቐትሪ፤ ኢየሱስ ካብ ኢየሩሳሌም ንኤማሁስ ገጹ ኣብ ዝገበሮ ጕዕዞ፤ ምስ 

ቀለዮጳን ብጻዩን እንኪመያየጥ፤ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተባህለ ከመልክት ንርእዮ፤ “ነቲ ብዛዕባኡ ኣብ ኵሎም 

ጽሑፋት ዘሎ፤ ካብ ሙሴን ኵሎም ነብያትን ሒዙ ኸኣ ኪፈትሓሎም ጀመረ” (ሉቃ.24፣27)። 

 እቲ መለኮታዊ ቃል ኣብ ሓደ ገጽ እዩ ተራእዩ፤ እዚ ኸኣ ናይ ግልጸት ማእከል እዩ፥ ናይ ኣፍልጦ-

ቅዱስ መጽሓፍ መወዳእታ ዕላማ፤ “ሓደ ሥነምግባራዊ ውጽኢት፤ ወይ ከኣ ሓደ ልዑል ሥነሓሳብ ኣይኮነን፥ 

ምስ ሓደ ክውነት/ፍጻሜ (event) ወይ ሓደ ኣካል (person) ዚግበር ርክብ እዩ፥ እዚ ርክብ’ዚ ከኣ ንሰብ 

ሓዲስ ኣድማስን፤ ወሳኒ ዝኾነ ኣንፈት ዘለዎ ሕይወትን ይህቦ።” (Deus Caritas est. ኣምላኽ ፍቕሪ 

እዩ፣1)  

 

፫ ንቃል-ኣምላኽ ቤቱ፣ ቤተክርስትያን እያ። 

 

 ናይ ብሉይ ኪዳን መለኮታዊት ጥበብ፤ ብሾብዓተ ዓንዲ ዝቖመ (ምሳ.9፣1 ረአ) ቤታ ኣብ’ተን ከተማታት 

ደቅሰብ ከምዝሓነጸት፤ ቃል-ኣምላኽ ድማ ልክዕ ከምኡ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ቤቱ ገበረ፥ ናይ ቤተክርስትያን 

ኣብነትን ኣርኣያን እትበሃል፤ እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቀንዲ ማኅበረ ምእመናን እያ። ቤተክርስትያን 

ኣብ ልዕሊ ጴጥሮስን ሓዋርያትን ተመሥረተት። ሎሚ’ውን ከይተረፈ፤ በቶም ምስ ምትክእ-ጴጥሮስ ኅብረት-

ሱታፌ ዘለዎም ኣቡናት ገቢራ፤ ቤተክርስትያን ቃል-ኣምላኽ ናይ ምዕቃብን፤ ምንጋርን ምትንታንን ተግባራ 

ትቕጽል ኣላ፣ (ብር.ኣሕ.13)።  

 ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሓዋርያት ሉቃስ ዝነደፎ ሕንጻ (ቤተክርስትያን) ብኣርባዕተ ቀንዲ ኣዕኑድ ዝቖመ 

እዩ፥ ሎሚ’ውን እንተኾነ እዘን ኣርባዕተ ኣዕኑድ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ማኅበራት ቤተክርስትያን መልክዕ 

ዚረኣያ እየን፤ “ክርስትያን፦  

    1. ንትምህርቲ ሓዋርያት እናተኸተሉ እናሰምዑን፤ 
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    2. ኃቢሮም ብኅውነት ይነብሩን፤ 

    3. ኣብ መኣዲ ጐይታና ይሳተፉን፤  

    4. ይጽልዩን ነበሩ”፣ (ግሓ.2፣42) 

7. ቅድሚ ኹሉ ኣብ’ዚ እነስተውዕሎ፤ እቲ ትምህርቲ ሓዋርያት (ዲዳኸ)፤ ማለት ስብከት ቃል-ኣምላኽ 

እዩ። ብሓቂ’ውን ቅዱስ ጳውሎስ - “ሃይማኖት (እምነት) ካብ ምስማዕ እያ፤ እንተኾነ ግን ንክርስቶስ ዚሰብኮ 

እንተዘይተረኺቡ፤ ቃል ኣምላኽ ምስማዕ ኪርከብ ጽጉም እዩ” (ሮሜ.10፣17) ኪብል የሰምዕ፥ እቲ ደሃይ 

(ድምጺ) ብሥራት ካብ ቤተክርስትያን እዩ ዚርከብ፥ ኢየሱስ ብቐንዱ ኣብ ምጅማር ወግዓዊ ስብከቱ ንዝበሎ 

መሠረታዊ ቀዳማይ ኣዋጅ ዜርኢ እዩ፦ “እቲ እዋን በጺሑ እዩ፤ መንግሥቲ ኣምላኽ ከኣ ቀሪባ እያ’ሞ፣ 

ተነስሑ፤ ብወንጌል እውን እመኑ” (ማር.1፣15)። 

 ሓዋርያት ድማ፤ ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን እናነገሩ፤ መንግሥቲ-ኣምላኽ ከምዝተገልጸት የበሥሩ፥ 

ብኻልእ ኣበሃህላ ከኣ፤ ኣምላኽ ኣብ ታሪኽ ደቅሰብ ብምእታው ወሳኒ ዝኾነ ተግባራቱ ዝፈጸመሉ እዩ፥ 

“በኣኡ ክንድኅን ዚግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂሰብ ኣይተዋህበን፣ ስለ’ዚ ድኅነት ብሓደ ካልእ 

ከቶ የልቦን” (ግሓ.4፣12)። 

 ክርስትያን ድማ ብኣኽብሮት፤ ብጣዕምን ንጹሕ ኅሊናን ተሰንዩ ነዚ ተስፋ’ዚ ይምስክር፤ ምስ’ዚ’ውን 

“ብዝገበርካዮ ክፉእ ካብ ምሥቓይስ፤ ብዝገበርካዮ ጽቡቕ ምሥቓይ ይበልጽ” (1ጴጥ.3፣16-17) ብዚብል 

ርድኢት ተመሪሑ፤ ኣብ’ቲ ናይ ስደት ማዕበል ንኺሳተፍ ስንድው ኮይኑ ይርከብ። 

 እቲ ናይ ትምህርተ ክርስትና መደብ ኣብ ቤተክርስትያን ከቃልሕ ይነብር፥ እዚ ድማ ኣብ’ቲ ክርስትያን 

ምእመን “ናይ’ቲ መላእ ሰብ ሰብኣውነት በቲ ቓል-ኣምላኽ ዝተመልአ ምእንቲ ኪኸውን፤ እቲ መደብ 

ትምህርተ ክርስትና ንርድኢት ምሥጢር ክርስቶስ ብመንጽር ቃል-ኣምላኽ ንምዕማቑ” ዝዓለመ እዩ፣ (ዮሓንስ 

ጳውሎስ 2ይ
 Catechesi Tradendae, 20) ። 

 እቲ ዝለዓለ ናይ ስብከት ወንጌል ጠርዚ ግን፤ እቲ ኣብ ግብረኣምልኾ ዚፍጸም ስብከት እዩ። እዚ 

ንብዙኃት ክርስትያን ምስ ቃል-ኣምላኽ ናይ ዚራኸቡሉ እዋን ቀንዲ ክፋል እዩ። ከምዚ ኣብ ዝበለ ተግባር 

ዚርከብ ልኡኽ (ካህን….) ናብ ሓደ ነቢይ ተለዊጡ ኪርከብ ኣለዎ ማለት እዩ። ንሱ’ምበኣር ነቲ ኣቐዲሙ 

ብንጹርን ሕያውን ናይ ግብረ ኣምልኾ ንባባት ቅዱስ መጽሓፍ ዝተገልጸ፤ “ኣብ ታሪኽ ድኅነት ዝተፈጸመ 

መንክራት-ኣምላኽ” (ቅዱስ ጉባኤ Sc.35)፤ ብንጹርን ተሪርን ቋንቋ ምእዋጁን፤ ብወግዒ ምንጋርን ጥራሕ 

ዘይኮነስ፤ ባዕሉ’ውን ኪነብሮ ዘለዎ እዩ፥ ሰማዕቲ ኣብ ዚነብርዎን ዘስተማቕርዎን፤ ኣብ ልባቶም’ውን “ኦ 
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ኣኅዋትና እንታይ ከስ ንግበር?” (ግሓ.2፣37) ዚብል ሓያልን ቀስቃስን ሕቶ ኣብ ዘለዓዕለሉ ኵነታት ኣትዩ፤ 

እቲ ሰባኺ ኪሰርሕ ኣለዎ። 

 ኣገልግሎት ስብከት-ወንጌል፤ መደብ ትምህርተ-ክርስትና፤ ከምኡ’ውን እቲ ኣብ መሥዋዕተ ቅዳሴ 

ዚፍጸም ስብከት-ቃል፤ ኣቐዲሙ ኣብ ኣእምሮን ልብን ናይ ዝተፈጸመ ንባብን ርድኢትን፤ ናይ ትንተናን 

ትርጓሜን ውጽኢት ምዃኑ እዩ፥ ምእንት’ዚ ኣብ መደብ ስብከት ድርብ ኣንፈት ዘለዎ ምንቃስቓሳት ንርኢ። 

 በቲ ሓደ ኣንፈት ምንቅስቓስ ኣቢሉ፤ ናብ’ቲ መሠረት ገጹ፤ ማለት ናብ’ቲ ቅዱስ ጽሑፋትን ክውነትን 

(ፍጻሜታትን)፤ ናብ’ቲ ፈላሚ ቓላት ናይ ታሪኽ ድኅነት ገጹ ይኸይድ፤ ዕላማኡ ከኣ እንታይነቱን 

መልእኽቱን ኣዕሚቝካ ንምርዳእ እዩ። 

 በቲ ካልኣይ ድማ ናብ’ቲ ህልው ናይ ሕጂ ኵነታትን ሃለዋትን የብል፥ ናይ’ቲ ቓል ሰማዕትን ኣንበብትን 

ናብ ዚነብርዎ ዘለዉ ናብ’ቲ “ሎሚ” የድህብ፥ ኣብ’ዚ ዅሉ ድማ ወትሩ ኣብ ሓሳብካ ክርስቶስ ኪህሉ ኣለዎ፤ 

ከመይ ንሱ መሪሕ ብርሃን ኮይኑ፤ ንመላእ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሓደ ዚገብር እዩ። ኣብ’ቲ ናይ መንገዲ 

ኤማሁስ ጕዕዞ ካብ ደቀመዛሙርቱ ምስ’ቶም ክልተ ዝተራኸበ ኢየሱስ ዝገበሮ’ውን እዚ እዩ። 

 ፊልጶስ ዲያቆን’ውን እንተኾነ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ጋዛ ኣብ ዝገበሮ ጕዕዞኡ፤ ምስ’ቲ ናይ ንግሥተ 

ህንደኬ በዓልሥልጣን ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ዝፈጸሞ’ውን ንሱ እዩ፦ “በል’ስኪ እዚ እተንብቦ ዘሎኻስ 

ትርደኦ’ዶ ኣሎኻ?...ዚገልጸለይ ዘይብለይስ ከመይ ገቢረ ደኣ ክርድኦ እኽእል?” (ግሓ.8።30-31)።  

 ናይ’ዚ ዅሉ መወዳእታ ዕላማኡ ድማ፤ እቲ ኣብ ምሥጢራት ዚፍጸም ምስ ክርስቶስ ዚጭበጥ ምሉእ 

ርክብ እዩ፥ ነታ ናይ ቃል-ኣምላኽ ማኅደርን ሰፈርን (ቤት) ዝኾነት ቤተክርስትያን ዚጸውር እቲ ካልኣይ 

ዓንዲ እምበኣር ነዚ ይመስል። 

8. እዚ ዚበሃል ዘሎ፤ እቲ ምቝራስ እንጌራ እዩ። እቲ ናይ ኤማሁስ ሥእሊ (ሉቃ.24፣13-35) ኣብነታዊ 

እዩ፥ ነቲ ኣብ ቤተክርስትያናትና በብዕለቱ ዚፍጸም የንጸባርቕ፤ እቲ ብዛዕባ ሙሴን ነብያትን ኢየሱስ ዝሃቦ 

ስብከት፤ ኣብ መኣዲ ናብ ዝተፈጸመ ምቝራስ ኅብስት-ቍርባን ዜብጽሕ ነበረ። እዚ እዋን’ዚ ኸኣ፤ ኣምላኽ 

ምስ ሕዝቡ ዚራኸበሉ ፍሉይ እዋን እዩ። ብደም ክርስቶስ ዝተኀትመ ናይ’ታ ሓዳስ ኪዳን ተግባር እዩ 

(ሉቃ.22፣20 ረአ)። በቲ ዝተሠውዔ ሥጋኡ ገቢሩ፤ ርእሱ ከም መግቢ ዘቕርብ፤ ናይ’ቲ መለኮታዊ ቓል 

ዝዓበየ ስራሕ እንኺኸውን፤ ንናይ ቤተክርስትያን ሕይወትን ተልእኮትን ምንጩን ዝለዓለ ጠርዙን እዩ። 
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 እቲ ሉቃስ ዜቕርበልና ታሪኽ መወዳእታ ድራር፤ ማለት እቲ ናይ መሥዋዕቲ-ክርስቶስ ዝኽሪ፤ መንፈስ 

ቅዱስ ብምጽዋዕ (ብምምህላል) ዚግበር ናይ መሥዋዕተ-ቅዳሴ ሥርዓት ምስ ተፈጸመሉ ሓደ ክውነት (event) 

ወይ ምሥጢር፤ ትምእርት (sacrament) ኪኸውን ይርከብ። 

 በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ ጉባኤ ቫቲካን 2ይ
 ኣብ ሓደ ርዝን ዝበለ ኣንቀጹ ከም’ዚ ዚስዕብ ይብል፦ 

“ብፍላይ ኣብ ቅዱስ ግብረ-ኣምልኾ ካብ ክልቲኡ መኣዲ ቃል-ኣምላኽን፤ መኣዲ-ሥጋን ደምን ክርስቶስ 

ብዘይምቍራጽ እንጌራ-ሕይወት እናተቐ-በለትን፤ ንምእመናና እናኣቐበለትን ስለእትርከብ፤ ልክዕ ከምቲ 

ንሥጋን ደምን ጐይታና እትህቦ ክብሪ፤ ቤተክርስትያን ንቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን ተኽብሮ ኣላ” (ቃል 

ኣምላኽ፣ DV. 21)። 

 ምእንት’ዚ ከኣ፤ ሥርዓተ-ቅዳሴን (ወገን ንባባት ቅዳሴ)፣ ኣኰቴተ ቍርባንን ኣብ ንሓድሕዶም 

ዝተኣሳሰሩ ስለዝኾኑ፤ ሓደ መደብ ግብረ-ኣምልኾ ይፍጽሙ (ቅዱስ ጉባኤ SC.56)፥ እዚ’ውን ብወገኑ ናይ 

ሕይወት-ክርስትና ሕንብርቲ ምዃኑ ኪበርህ ዘለዎ እዩ።   

9. ናይታ መንፈሳዊት ሕንጻ ዝኾነት  ሰፈር ወይ ማኅደር ቃል-ኣምላኽ ሣልሳይ ዓንዲ፤ ብጸሎት ዝቖመ 

እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚብሎ ድማ፤ እዚ ጸሎት’ዚ ኣብ “መዝሙራትን ዝማሬታትን፣ ብኣስተንፍሶ-ኣምላኽ 

ካብ ዝተደርሰ መኃልያትን” (ቆላ.3፣16) ተወሲዱ ዝተኣንመ እዩ። ብባሕሪኡ ኣብ’ዚ ፍሉይ ቦታ ሒዙ 

ዚርከብ፤ እቲ ጸሎተ-ሰዓታት (ዳዊት) እዩ። እዚ ጸሎተ-ሰዓታት ናይ ቤተክርስትያን ቀንዲ ጸሎት ኮይኑ፤ ነቲ 

ናይ ክርስትያን ዓመት መዓልታቱን ግዜያቱን ንምቕዳስ፤ ልዕሊ ዅሉ ድማ ብጸሎት መዝሙር(ዳዊት) ገቢሩ፤ 

ንምእመናን ዕለታዊ መግቢ-መንፈስ ንምውፋይ ዝተመደበ እዩ።  

 ምስ’ዚ ብማኅበር ዚፍጸም ናይ ቓል-ኣምላኽ ክብርን ዝኽርን (celebration) ማዕረ ማዕረ፤ ልማድን 

ትውፊትን ክርስትና ናይ መለኮታዊ ንባብ (Lectio Divina) ማለት ነቲ ሃብቲ ቃል-ኣምላኽ ንምእመናን 

ዚኸፍተሎም፤ ምስ ክርስቶስ ምስ’ቲ ሕያው መለኮታዊ ቃል ርክብ ንኺምሥርቱ ዘኽእሎም፤ ጸሎት ዝዓዘዞ 

ንባብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እዩ።  

 እዚ መደብ’ዚ ነቲ ጽሑፍ ብምንባብ (Lectio) ይጅምር፥ ናይ’ቲ ቅንዲ ትሕዝቶኡ ሓቀይና ፍልጠት 

ንኺህልወካ ዚድርኽ ሕቶ ከምተልዕል ዚገብር ንባብ እዩ። እቲ ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ብቐንዱ ወይ ብርእሱ 

እንታይ’ዩ ዚብል ዘሎ? ድሕር’ዚ ኣስተንትኖ (meditatio) ይመጽእ፥ ኣብ’ዚ መድረኽ እዚ እቲ ሕቶ፦ እቲ 

ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ነኣና እንታይ’ዩ ዚብለና ዘሎ? ዚብል እዩ። በዚ ዓይነት’ዚ እቲ ኣንባቢ ናብ ጸሎት 

(oratio) ይበጽሕ፤ እዚ ብወገኑ ድማ ካልእ ሕቶ ከልዕል ወይ ከምዚለዓል ኪገብር ይርከብ። ነዚ ቃሉ 

እንክንምልሸሉ፤ ንጐይታ እንታይ ኢና ክንብሎ ዘሎና? ድሕር’ዚ ኣብ ሰቂለ-ኅሊና (contemplatio) 
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ይብጻሕ። በዚ ግዜ’ዚ በቲ ዝተዋህበና ጸጋ-ኣምላኽ ትደሪኽና ንኣምላኽ ተኵርና ብምጥማት፤ኅሊናና ንላዕሊ 

ክንሰቕሎ፤ኣብኡ ኮይንና ኣረኣእያናን ኣተሓሳስባናን መጠን’ቲ ጸጋ-ኣምላኽ ከምዚስጕም ንገብር። በዚ 

ግዜ’ዚ ንርእስና እንሓቶ ሕቶ ድማ፥ ጐይታ ካባና ዚጽበዮ ናይ ኣእምሮን ልብን ሕይወትን ለውጢ ከመይ 

ዝበለ እዩ?..ወዘተ.. ዚብል እዩ። 

 ብመንፈስ ጸሎት ተመሊኡ፤ ቃል-ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ዜንብብ ሰብ ተሰጢሑ ዘሎ ናይ ማርያም ሥእሊ 

ይርከብ። ንሳ “ንዅሉ ነገር ኣብ ልባ ተዓቝሮን ተስተንትኖን” ዝነበረት (ሉቃ.2፣19፤ ሉቃ.2፣51 ረአ) ኣደ-

ጐይታ እያ። እቲ መሠረታዊ ግሪኻዊ ብሂል ከምዘመልክቶ፤ ንሳ ንዅሉ ናይ’ቲ ዓቢይ መለኮታዊ መደብ 

ክውነትን ተግባራትን ነገራትን እተራኽብን እትጠምርን ማእሰር እያ። 

 ናይ ማርያም ኃውቲ ማርታ ኣተና’ውን፤ ነቲ እሙን ኣንባቢ ቅዱስ መጽሓፍ ዚቐርበሉ ኣብነት እዩ፤ 

ምኽንያቱ ኸኣ ንሳ በቲ ግዳማዊ ጸገማትን ሓልዮትን ከይተረበሸት፤ ነቲ ነጻ ጊዜኣ’ውን ከይተረፈ፤ ነቲ 

ኪውሰዳ ዘይከኣል “ዝበለጸ ወገን” ዝወፈየት፤ (ሉቃ.10፣38-42) ኣብ እግሪ-ጐይታ ኮይና ቃሉ ንምስማዕ 

ዝመረጸት እያ። 

10.  ኣብ መወዳእታ’ምበኣር እንሆና፤ ነታ ማኅደር ቃል-ኣምላኽ ናብ ዚጸውር ናብቲ ራብዓይ ዓንዲ 

ማለት ናብ ቤተክርስትያን በጺሕና። እዚ ኸኣ እቲ “ሱታፌ” ወይ “ኅብረት” ዚበሃል ሕውነታዊ ፍቕሪ 

(=ኣጋፐ) ወይ ድማ ክርስትያናዊ ፍቕሪ እዩ። ኢየሱስ ከምዝገለጾ፤ ነኣኡ ዝተገብኡ ኣኅዋትን ኣኃትን 

ንምዃን ንቓል-ኣምላኽ ምስማዕን፤ ኣብ ግብሪ ምውዓልን” (ሉቃ.8፣21) ከምዜድሊ የመልክት።  

 ቅኑዕን ብቑዕን ዚበሃል ምስማዕ-ቃልኣምላኽ ተኣዛዝን ብግብሪ ፈጻምን ምዃን፤ ርትዕን ፍትሕን ፍቕርን 

ኣብ ሕይወት ከምዚዕንብብ ምግባር እዩ። ናይ ነቢያት ምልክታ (መጸዋዕታ) ከምዚምስክሮ እቲ ቕኑዕ ምስማዕ-

ቃል፤ ኣብ መንጎ ቃል-ኣምላኽን ሕይወት-ሰባትን፤ ኣብ መንጎ እምነትን ቅንዕናን፤ ኣብ መንጎ ኣምላኽን 

ማኅበረሰባዊ ተወፋይነትን ዚህሉ ቀጻሊ ውህደትን ሓድነትን ዘረጋግጾ እዩ። ኣብ’ቲ ናይ እምባ ስብከቱ ኣብ 

ዝሃቦ መጠንቀቕታ፤ ኢየሱስ ደጋጊሙ ዝገለጾ’ውን ነዚ እዩ፥ “ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዚገብር 

ደኣ’ምበር፤ ጐይታይ! ጐይታይ! ዚብለኒ ኵሉ ናብ መንግሥተ ሰማይ ኣየኣቱን” (ማቴ.7፣21)። 

 እዚ ብሂል’ዚ ብኢሳይያስ ነቢይ ንዝቐረበ መለኮታዊ ቓል ኬቃልሕ ይርከብ። “እዚ ሕዝብ’ዚ ብኣፉ 

የምልኸኒ፤ ብኸናፍሩ የኽብረኒ፤ ልቡ ግና ካባይ ርሑቕ እዩ” (ኢሳ. 29፣13)። እዚ ቓል’ዚ ንቓል-ኣምላኽ 

ኣብ ምስማዕ፤ ምእዙዛትን እሙናትን ንዘይኮና ኣብያተ ክርስትያን’ውን ዚርኢ መጠንቀቕታ እዩ። 
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 ምእንት’ዚ እምበኣር፤ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዓቢይ ከምዜመልክቶ፤ እዚ ዝተጠቕሰ ነገር ኣብ ገጽ’ቶም 

ምእመናን ብግልጺ ዚንበብን፤ ብኢዳቶም ዚጭበጥን ኮይኑ ኪርከብ ኣለዎ። ንሱ ኸኣ ኣብ ኣቡነ ቡሩኽ ኮነ፤ 

ኣብ ካልኦት ምርኡያት ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ዘስተውዓሎ ወይ ዝረኣዮ ነገር፤ ምስ ኣምላኽ ኮነ ምስ 

ኣኅዋትን ኣኃትን ናይ ዚህሉ ፍቕርን ሱታፌን መሰኻኽር ከምዝኾኑ እዩ። እዚ ከኣ እቲ ቃል-ኣምላኽ ኣብ 

ሕይወት ኪሠርፅ ከሎ ዜርኢ እዩ። 

 እቲ ቅኑዕን እሙንን ዝኾነ ሰብ ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ይትንትኖ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ኣብ ቅድሚ ዅሉ 

ሰብ ከም ሓደ ብተግባር ዚንበርን ዚፍጸምን ኵነት ይገልጾ። በዚ ምኽንያት’ዚ ከኣ viva lectio, vita 

bonorum “ናይ’ቶም ቅኑዓት ሕይወት ንርእሱ፤ ሕያው (ሕይወት ዘለዎ) ዝኾነ ናይ ቃል-ኣምላኽ ንባብን 

መጽናዕትን” ምዃኑ ይንገረሉ። 

 ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ እውን ኣቐዲሙ ዝተገንዘቦ ነገር ኣሎ፥ ሓዋርያት ምስ ዝተንሠአ ጐይታና ካብ 

ዝተራኸቡሉ እምባ ገሊላ ኪወርዱ ከለዉ፤ ከም’ቲ ሙሴ ዝገበሮ፤ ዝተጻሕፎ ቀጸላ (ጽላት) እምኒ ምስኦም 

ኣይሓዙን፥ ምእንት’ዚ ካብ’ታ ግዜ’ቲኣ ኣትሒዙ ሕይወቶም ብቐንዱ ሕያውን መሕየውን ወንጌል ኪኸውን 

ነይርዎ። 

 እዚ ናይ ቃል-ኣምላኽ ሰፈር ወይ ማኅደር፤ ካብ ካልእ ኣብያተክርስትያን ወይ ማኅበራት-ክርስትና ምስ 

ዝመጽኡ እንራኸበሉ ቦታ’ውን እዩ። እዚኣቶም እቲ ዘሎ ፍልልያት ኣብ ቦታኡ ከሎ፤ ምሉእ ሓድነት’ኳ 

እንተዘይኮነ፤ ቀዳማይን ሓቀይናን ናይ ሓድነት ምንጭን መምርሕን ዝኾነ ንቓል-ኣምላኽ ኣብ ዘለዎም 

ኣኽብሮትን ፍቕርን ከምነሓብር ግልጺ እዩ። እዚ ዘራኽብን ዘወሃህድን መዳይ እምበኣር፤ በቲ ናይ ሓባር 

ትርጕም ቅዱሳት መጻሕፍቲ፤ ስፍሓትን ዝርጋሔን ቅዱስ ጽሑፍ፤ ብናይ ሓባር ጸሎትን ናይ ቅዱስ መጽሓፍ 

ኣስተንትኖትን፤ ኣብ መንጎ’ቶም ናይ ትርጓሜ ሊቃውንቲ (exegesis) ብዚግበር ርክብ ወትሩ ኪምዕብልን 

ኪድልድልን ዘለዎ እዩ። ኣብ መንጎ’ቲ ዝተፈላለየ ትርጓሜ ቅዱስ መጽሓፍ ዚግበር ንጽጽራዊ መጽናዕቲ፤ 

ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ትውፊትን ልማዳትን ዚህሉ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን፤ ከምኡ እውን ኣብ’ዚ 

መንፈስ ዓለም ዝዓብለለሉ ኵነታት፤ ካብ ናይ ቃል-ኣምላኽ ስብከትን፤ ካብ’ቲ ሓባራዊ ምስክርነትን  ብዚርከብ 

ቍምነገር ወትሩ ኪድልድል ኣለዎ። 

፬ . ንቃል-ኣምላኽ መንገድታቱ፣ ተልእኮ ስብከተ-ወንጌል እዩ። 

 

 “ሕጊ ካብ ጽዮን ኪወጽእ እዩ፥ እግዚኣብሔር ከኣ ንሕዝቡ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኑ ኪዛረቦም 

እዩ”(ኢሳ.3፣2)። እቲ ዝተወሃሃደ ቃል-ኣምላኽ ካብ’ቲ ቤቱ፤ ካብ’ቲ ቤተመቕደስ “ይወጽእ”፥ ወጺኡ ድማ 
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ሕዝብታት’ዛ ምድሪ ሓቂ፣ ፍትሒ፣ ሰላም ንምርካብ ኣብ ዚገብርዎ ዓቢይ ንግደቶም (ጕዕዞ) ኪራኸቦም 

ይንቀሳቐስ። ብርግጽ ኣብ’ዛ ዓለማውነት ዝዓብለላ ናይ ዘመንና ከተማ፤ ኣብ’ዚ ዘይምእማንን ብእምነት 

ዘይምግዳስን ዚነግሠሉ ዚመስል ጐደናታታን ቅርዓታን፤ ኃይሊ ክፍኣት ኣብ ልዕሊ ሠናይ ዝተዓወተ ኣብ 

ዚመስለሉ፤ ባቢሎን ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ዓወት ዝጨበጠትሉ ዚመስል፤ ኣብዚ ዂሉ ሃለዋት፣ ሕቡእን 

ስቱርን ባህግን ሃንቀውታን፤ ጐስጕሱ ዚወፅእ ተስፋን፤ ዘለዓዕል ትጽቢትን ኪህልዎ ይኽእል።  

 ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ኣሞፅ ከምዚንበብ “እነሆ፤ ኣነ ናብ’ታ ሃገር ጥሜት ዝሰደለን መዓልታት ኪመጽኣ 

እየን። እዚ ጥሜት’ዚ ግን ንምስማዕ ቃል-እግዚኣብሔር እምበር፤ ጥሜት እንጌራን ጽምኢ ማይን ኣይኮነን” 

(ኣሞ.8፣11)። ናይ ቤተክርስትያን ተልእኮ ስብከተ-ወንጌል ነዚ ጥሜት’ዚ ምላሽ ኪህብ’ዩ መደቡ። 

 እቲ ዝተንሠአ ክርስቶስ’ውን እንተኾነ፤ ነቶም ጋና ዘይደልደሉን ሰንደልደል ዝበሉን ሓዋርያት፤ ካብ’ቲ 

ርጉጽን ውሑስን ቦታኦም ወጺኦም ኪኸዱ የመልክተሎም፦ “እምበኣር ኪዱ’ሞ፤ ንዅሎም ኣሕዛብ ብስም 

ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ደቀመዛሙርተይ ግበርዎም። ከምኡ’ውን ዝኣዘዝኩኹም 

ኵሉ ኪሕልዉ መሃርዎም” (ማቴ.27፣19-20)። ቅዱስ መጽሓፍ ድማ “ኣይትፍራህ”፤ “ተዛረብ” “ቃል-

ኣምላኽ ብግዜኡን ብዘይግዜኡን ንገር” ብዚብል ብሂላትን ቃላትን ዝመልአ እንኪኸውን፤ ዕላማኡ ከኣ 

ስቕታን ሸለልትነትን ስዒሩ፤ ዘጠንቅቕን ዚሕብርን ዚነግርን ንምዃን ዚዕድምን እዩ። እቲ ኣብ ቅድሜና 

ተሰጢሑ ዘሎ መንገድታት፤ ቅዱስ ጳውሎስን ቀዳሞት ሰበኽቲ ወንጌልን ዝተጓዕዝዎ መንገድታት ጥራሕ 

ኣይነበረን፥ ብድሕሪኦም ዝነበሩ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ናብ ዚርከቡ ሕዝብታት ገጾም ዝኸዱ ኵሎም ልኡኻነ 

ወንጌል’ውን ዝተኸተልዎ መንገድታት እዩ። 

11.  ሎሚ ዘሎ መደብ ርክባት (communication) ንመላእ ምድረ-ዓለም ዚሓቍፍ ዘራኽብ መርበብ 

ዝዘርግሐ ኮይኑ፥ እቲ “ብጸልማት ዝነገርኩኹም ብብርሃን ተዛረብዎ፤ ኣብ እዝንኹም እትሰምዕዎ ኸኣ ኣብ 

ልዕሊ ናሕሲ ኮይንኩም ስበኽዎ” (ማቴ.10፣27) ዚብል መጸዋዕታ-ክርስቶስ ሓዲሽ ትርጓሜ ይረክብ። 

ብርግጽ’ውን ብማኅተም ብዝተዘርግሐ ጽሑፍ፤ ከምኡ’ውን በቲ ኣብ’ዛ ፕላኔትና ዚግበር ናይ ብዙሕ 

ቋንቋታት ትርጕማት ተሓጊዙ፤ እቲ ዝተቐደሰ ቃል-ኣምላኽ ግልጺ ብምዃን፤ ኣብ ኵሉ ኪዝርጋሕ ኣለዎ። 

ናይ’ቲ መለኮታዊ ቃል ድምጺ’ውን ከይተረፈ፤ ብራድዮ፤ በቲ ናይ ርክብ ጐደና ኮይኑ ዘሎ “ኢንተርነት”፤ 

በቲ መሥመራዊ መዘርግሒ ዚበሃል ዝተፈላለየ ኣገባባት (CD፣ DVD…ወዘተ) ከቃልሕ ይግባእ። ኣብ ኵሉ 

ናይ ቴሌቪዥንን ናይ ፊልምን መስትያት፤ ኣብ ሥነጽሑፍን፤ ኣብ ኵሉ ባህላውን ሕንጸተሰባውን 

ማኅበረሰባውን ፍጻሜታት ኪረአን ኪህሉን የድሊ። 
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 እቲ ሓዲሽ መደብ ርክብ (communication) ብመንፅር’ቲ ዝጸንሐ ነባር ኣገባብ ኪረአ ከሎ፤ ናቱ 

ሓዲሽን ፍሉይን መግለጺ ከምዝመሃዘ ይርደኣካ። ምእንት’ዚ ከኣ ነዚ ዕማም’ዚ ንምፍጻም ብወገን ቴክኒክ 

ኮነ፤ ብወገን ሕንጸተሰብ ኣጸቢቑ ዝተሰናደወ ምዃኑ የርኢ። 

 እዚ ናይ ሎሚ እዋን ብሥእላዊ ኣገባብ ዝተዓብለለ እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ኣዝዩ ዓብላሊ ዝኾነ ከም 

ቴሌቪዥን ዝበለ ኣገባብን መጋበርን ኣብ ዝሰጐመሉ መደባት-ርክብ፤ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣብነትን ኣርኣያነትን 

ትርጕም ዘለዎን ዘንቀሳቕስን ኮይኑ ይርከብ። ንሱ (ክርስቶስ) ናብ ምልክት፤ ናብ’ቲ ዛንታ፤ ኣብነት፤ ምሳሌ፤ 

ዕለታዊ ናይ ሎሚ ተመክሮ-ሕይወት የተኵር። “ብዙሕ ነገር ብምሳሌ ነገሮም፤ ….እኳደኣ ምሳሌ 

እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ፈጺሙ ኣይተዛረቦምን” (ማቴ.13፣3-34)። 

 መንግሥቲ ኣምላኽ ኪእውጅ እንከሎ፤ ኢየሱስ ልዕሊ’ቲ ዓቕሚ ሕዝቢ ኣይከደን፥ ብዘይርዳእን 

ዘይንጹርን ረቂቕ ቋንቋ ኣይተዛረቦምን። ብተጻዩ ካብ’ቲ ደው ኢሎምሉ ዘለዉ ቦታን ግዜን ጭቡጥ ሃለዋትን 

ተበጊሡ፤ ናብኡ ብምስሓብ፤ በቲ ዕለታዊ ፍጻሜታት ገይሩ፤ ናብ ግልጸት መንግሥተ-ሰማያት ንኸብጸሖም 

ጸዓረ። 

 ዮሓንስ ዘንቀሳቐሶ ሥእሊ ከኣ ትርጕም ዘለዎ እዩ፥ “ገሊኦም ኪሕዝዎ ደለዩ፥ ኢዱ ዘልዓለሉ ግና ሓደ’ኳ 

ኣይነበረን። እቶም ገላዉ ናብ ሊቃነ-ካህናትን ፈሪሳውያንን ተመልሱ፥ ንሳቶም ድማ ስለምንታይ ደኣ 

ዘየምጻእኩምዎ? በልዎም፣ እቶም ገላዉ ከም’ዚ ሰብኣይ’ዚ ገቢሩ ዝተዛረበ ከቶ የልቦን” ኢሎም መለሹ” 

(ዮሓ.7፣44-46)። 

12. ክርስቶስ’ምበኣር ኣብ’ዚ ናይ ከተማታትና ጐደናታት ይጐዓዝ፤ ኣብ ኣፍ-ኣባይትና ድማ ደው ይብል፤ 

“እነሆ! ኣብ ኣፍደገ ደው ኢለ ማዕጾ እዂሕዂሕ ኣሎኹ። ሓደ’ኳ ድምጸይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተኸፈተለይ፤ 

ናብኡ ክኣቱ፤ ምስኡ ኣብ መኣዲ ክቕመጥ እየ” (ራእ.3፣20)። እታ ኣብ ውሽጢ ቤት እትርከብ ስድራቤት 

ምስ’ቲ ዅሉ ሓጎሳን ጸገማታን፤ ቃል-ኣምላኽ ኪኣትዋን ኪሠርፃን እትኽእል መሠረታዊት ቦታ እያ። 

 ቅዱስ መጽሓፍ ንርእሱ ንእስ ዝበለን ዝዓበየን ታሪኽ ስድራቤታት ዝመልኦ እዩ። መጽሓፈ 

መዝሙር’ውን ብወገኑ ብፈርያም ተኽሊ-ወይኒ ብእትምሰል በዓልቲ-ኪዳኑን፤ ከም ጠጥዒ ተኽሊ ኣውሊዕ 

ብዝኾኑ ደቁን (መዝ.128) ተኸቢቡ፤ ኣብ መኣዲ ናይ ዝተቐመጠ ኣቦ ድሙቕን ልኡምን ሥእሊ የቕርብ። 

 እስራኤል ንናይ በዓል ፋሲካ ክብርን-ዝኽርን ኣብ ስድራቤታት ሕድሪ ከም ዘንበሮ (ዘፀ.12፣21-27)፤ 

ብተመሳሳሊ ኣገባብ ድማ ክርስትና፤ ካብ ጥንተመሠረቱ ኣትሒዙ ንግብረ-ኣምልኾ (ሊጡርግያ) ኣብ 

ውሽጥ’ቲ ዕለታዊ ሕይወት-ስድራቤት ከምዚኸውን ገይሩ እዩ። 
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 ስፍሓት ቃል-ኣምላኽ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዚመሓላለፍ ስለዝኾነ፤ ወለዲ “ቀዳሞት ሰበኽቲ እምነት” 

(ብርሃነ ኣሕዛብ LG, 11) ኪኾኑ ይርከቡ። መጽሓፈ መዝሙር’ውን ደጊሙ ከም’ዚ ዚስዕብ ይብል፤ “እቲ 

ዝሰማዕናዮን ዝፈለጥናዮን፤ ኣቦታትና’ውን ዘዘንተዉልና ክገልጽ እየ። ነዚ ካብ ደቅና ኣይንሓብኦን ኢና። 

እኳደኣ ብዛዕባ ኃይሊ-እግዚኣብሔርን ዓበይቲ ተግባራቱን፤ ዝገበሮ ተኣምራቱን፤ ነቲ ዚመጽእ ወለዶ 

ከነዘንትወሉ ኢና። ...እዚ ኸኣ እቲ ዚመጽእ ወለዶ ምእንቲ ኪፈልጦ፤ ነቶም ጋና ዘይተወልዱ ድማ ምእንቲ 

ኪምህርዎም እዩ” (መዝ.78፣3-4.6)። ምእንት’ዚ ድማ ነፍስወከፍ ቤትን ስድራቤትን ቅዱስ መጽሓፍ 

ኪህልዋ ይግባእ፥ ኣብ ምርኡይን ፍሉይን ዝኽብሩ ቦታ ከም ዝተቐመጠ ከተረጋግጽ የድሊ፥ በዚ ኸኣ እታ 

ስድራቤት ከተንብቦን፤ በኣኡን ምሳኡን ክትጽሊ ትኽእል። ምስ’ዚ ድማ “ኣጕባዝን ጐራዙትን፤ ዓበይትን 

ሕፃናትን” (መዝ.148፣12) ንቓል-ኣምላኽ ኪሰምዕዎን ኪርድእዎን ከኽብርዎን፤ ከምኡ’ውን ኪነብርዎ 

ምእንቲ ኪኽእሉ፤ እታ ስድራቤት ንቅዱስ መጽሓፍ ብኸመይ ከምትጥቀመሉን ዜርኢ ናይ ጸሎት ኣብነትን፤ 

ናይ እምነታዊ መዕበያ ትምህርትን መደባት ክትምህዝን ክትበላሓትን ኣድላዪ እዩ። 

 ብፍላይ ድማ፤ እዚ ሓዲሽ ወለዶ ማለት ሕፃናት መንእሰያት፣ ፍሉይን ነኣኣቶም ዚበቅዕን መዕበያዊ 

ብልኃት (pedagogy) ዘድልዮም እዮም። እዚ መዕበያ’ዚ ከኣ ብምስሊ ክርስቶስ ከምዚማረኹን ብኣኡ 

ከምዚድነቑን ናብ ዚገብሮም ተመክሮ-ሕይወት የእትዎም። እዚ ብወገኑ ምስ’ቲ ናይ ዓበይቶም ቅኑዕ 

ምስክርነትን ኣብነትን ብዚገብርዎ ርክብ፤ ምስ’ቲ ናይ መሓዙት ኣወንታዊ ጽልዋን ኣብነትን፤ ምስ’ቲ ናይ 

ማኅበረ ክርስትና ዝዓበየ ጽላልን ሓገዝን ተሓባቢሩ፤ ንናይ ኣእምሮኦም ኮነ ልቦም ማዕጾ ዚኸፍት እዩ። 

13. ኢየሱስ’ውን እንተኾነ፤ ኣብ’ቲ ብዛዕባ ዘራኢ ዚዛረብ ምሳሌኡ እንኪገልጽ፤ ከውሒ ዝመልኦን፤ እሾኽ 

ዝዓብለሎን ደረቕ መሬት ከምዘሎ የመልክተልና (ማቴ.13፣3-7 ረአ)። እቲ ኣብ ጐደናታት ዓለም ዚስጕምን 

ዚጐዓዝን ሰብ ድማ፤ ሥቓያትን ድኽነትን፤ ውርደትን ድህኸትን፤ ዝተወገንካ ምዃንን ርኡይ ስእነትን፤ 

ግዙፍ ኣካላውን ሥነልቦናውን ሕማማትን፤ ጽምዋን ተነጽሎታትን ዘጥቀዖ ፍሉይ ቦታ-ጥቑዓትን ምስኪናትን 

(slums) እዩ ዚረክብ። 

 እቲ ኣብ መንገዲ ዘጓንፍ ኣእማን፤ ብምኽንያት ውግእን ግብረ-ዓመጽን ሽበራን፣ ደም ዝተዓለሰ ኣእማን 

ኮይኑ ትረኽቦ። ኣብ’ቲ ናይ ሥልጣን ቦታታትን ኣደራሻትን ከኣ ብልሽውናን ግፍዕን ኢፍትሓውነትን 

ተራኺበን ነጊሠን ይረኣያ። ንኅሊናኦም እሙናት ንእምነቶም ከኣ ጽኑዓት ምእንቲ ኪኾኑ፤ ናይ ዝተሰደዱን 

ዝተዋረዱን ድምጺ ብምዃን ዓው ኢሉ ኪጭርሕ ዚርከብ ኣውያት እዩ። 

 ብናይ ሕይወት ጸበባን ግድልን ተቖልዩ፤ ነፍሱ’ውን ዝኾነ ይኹን ናይ ሕይወት እንታይነትን ክብረትን 

ተነፊግዋ፤ ኣብ ንያት ምዕራብ ዚርከብ ሰብ ኣሎ። ገሊኣቶም ሕይወቶም “ሽው! ኢሉ ከም ዚሓልፍ ንፋስ፤ 
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…ከም ጽላሎት” (መዝ.39፣6/7) ኮይኑ ዝተሰመዖም፤ ኣምላኽ ስቕ ከምዝበለ፤ ከምዘይሰምዖም፤ 

ከምዝተኸወሎም፤ ሸለል ከምዝበሎም ኮይኑ ዚረኣዮም ሰባት፤ “ኦ! ጐይታ ክሳብ መኣስ ኢኻ ፈጺምካ 

እትርስዓኒ? ክሳብ መኣስ ኢኻኸ ገጽካ እትኽውለለይ?” (መዝ13፣1) ዚብል መንፈስ ኪፈታተኖም ይርከብ። 

ኣብ መወዳእታ ድማ ንዅሉ ሰብ ተሰጢሑ ዚጸንሖ ናይ ሞት መሥመር ኣሎ። 

 እዚ ዓቢይን ዓሚቝን ዝኾነ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ዚዓርግ ናይ ሥቓይ እህህታ፤ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ 

ቀጺሉ ዚርከብ እዩ። ኣብ ታሪኽ ዝሠረፀን፣ ሥጋ ዝለበሰን እምነት እዩ ዜቕርበልና። ነቲ ግብረ ሽበራን 

ጭቈናን ዝሰፈኖ ገጻቱ፤ ነቲ ናይ እዮብ ሕሱምን ቀጻልን ብኽያቱ፤ ናይ መጽሓፍ መዝሙር መሪር ኣውያቱ፤ 

ኣብ መጽሓፍ መክብብ (ቆሀለት) ዚርከብ ናይ’ታ ነፍሲ ውሽጣዊ ቅልውላው፤ ነቢያት ተጻይ ማኅበራዊ 

ግፍዕን ስእነት-ፍትሕን ዚህብዎ ዝነበሩ ተሪር ተቓውሞ፤ ነዚ ዅሉ ምሕሳብን ምግንዛብን ኣኻሊ እዩ። 

 ምእንት’ዚ እምበኣር፤ ንዅነታቱ ከየነኣኣስና፤ እቲ ኣብ’ዚ ዚረአ ዘሎ እንታይ እዩ እንተበልና፤ ካብ’ቲ 

ዓሌትሰብ ዝጀመረሉ ኣትሒዙ፤ ኣብ’ቲ ቀንዲ ጽሑፍ ኦሪት ዘፍጥረት (ምዕ.3) ከምዘሎ፤ ኣብ ልዕል’ቲ 

መሠረታዊ ኃጢኣት ዝተዋህበ ፍርዲ ብምሉእ ደምሳሲ ኃይሉ ኪረአ ከምዝተረኽበ ዜረድእ እዩ። ብሓቂ’ውን 

እቲ “ምሥጢራዊ ኃይሊ-ክፍኣት” ኣብ’ዚ ኣብ ታሪኽ ዘሎን ዚሰርሕን እዩ፤ እንተኾነ ግን ኣብ ክርስቶስ 

ሠናይ ኣብ ልዕሊ ክፍኣት ከምዚዕወት ዝተዋህበ ርግጽነት ብቓል-ኣምላኽ ተገሊጹልና እዩ። 

 ልዕሊ ዅሉ ግን፤ እቲ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዚግለጸልና መንነት፤ ንናይ’ዛ ምድሪ እዚኣ ውጹዓት፤ 

ብሥራት-ተስፋ ኣስሚዑ ወግዓዊ ስብከቱ ናይ ዚጅምር ክርስቶስ መንነት እዩ። “ንድኻታት ከበሥሮም 

ስለዝቐብኣኒ መንፈስ-እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ ኣሎ፤ ንምሩኻት ምምላስ፤ ንዕዉራት ምርኣይ፤ ንግፉዓት 

ምውፃእ-ሓራ ከበሥር፤ ሕርይቲ ዓመት-እግዚኣብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ” (ሉቃ.4፣18-19)። 

 ደጋጊሙ ኣብ ልዕሊ’ቶም ዝሓመሙን ሥጋኦም ዝመልበሰን ኣእዳዉ ኬንብር ይርከብ። ቃላቱ’ውን 

እንተኾነ ፍትሒ ይእውጅ፤ ነቶም ስቡራት-ልቢ ትብዓትን ተስፋን፤ ነቶም ኃጢኣተይናታት ከኣ ምሕረትን 

ይቕረታን ዚህብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ፤ ንሱ ንባዕሉ ናብ’ቲ ዝተሓተ ደረጃ ይወርድ፤ ካብ’ቲ ኵሉ 

ክብሩ “ርእሱ ባዶ ገቢሩ” ሰብ ብምዃን፤ መልክዕ ባርያ ብምውሳድ፤ ብገዛእ ፍቓዱ ንርእሱ ድኻ ገበረ። 

ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት፤ ኤረ እኳደኣ ክሳብ ኣብ መስቀል ምምዋት ተኣዘዘ (ፊልጵ.2፣7-8)። 

 በዚ ዓይነት’ዚ ፍርሃት-ሞት ይስመዖ፤ (“ኦ! ኣቦ ፍቓድካ እንተኾይኑስ፤ ነዛ ጽዋዕ’ዚኣ ካባይ ኣሕልፋ” 

ሉቃ.22፣42)፥ ፈተውቱን ተኸተልቱን ስለዝሓደግዎን ዝኸድዕዎን’ውን ብተነጽሎ ተሣቐየ፤ በቲ ናይ ስቕለት 

ዝመረረ ሥቓያትን፤ ናይ ኣቦኡ ስቕታ ዝዓብለሎ ጽልመታዊ ሃለዋትን ሓለፈ፤ (ኣምላኸይ! ኣምላኸይ! 
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ስለምንታይ ሓደግካኒ” ማር.15፣34)፤ ቀጺሉ’ውን ናብ’ቲ ኵሉ ሰብ ዚወርዶ ናይ መወዳእታ መዓሙቕ 

ኪወርድ፤ ማለት ክሳብ ሞት ኪበጽሕ ተረኽበ። (ብዓቢይ ድምጺ ገዓረ፤ ነፍሱ’ውን ወፅአት፣ ማር.15፣37)። 

 ኢሳይያስ ነቢይ ነቲ ኣገልጋሊ ወይ ልኡኽ-እግዚኣብሔር ዚህቦ ትርጕም፤ ብቕኑዕ ኣገባብ፣ ንክርስቶስ 

“ነቲ ንዑቕን ብሰብ ድርቡይን በዓል ሥቓይ …ዝተዋረደ ሰብ” (ኢሳ.53፣3) ኪወሃብ ዚከኣል እዩ። 

 ምስ’ዚ ዅሉ ማለት ኣብ’ቲ ጽንኩርን መሪርን እዋን ከሎ’ውን ወዲ-ኣምላኽ ምዃኑ ኣየቋረጸን። በቲ 

ምስ ሰባት ዘርኣዮ ናይ ፍቕሪ ሓድነትን ሱታፌን፤ ከምኡ’ውን በቲ መሥዋዕትነቱ ገቢሩ፤ ኣብ’ቲ ድሩትን 

ድኹምን ኵነት ሰብኣውነት፣ ዘርኢ-መለኮትነት ብኻልእ ኣበሃህላ  ዘርኢ ሓርነትን ድኅነትን ኪዘርእ ይርከብ። 

 ንሱ (ክርስቶስ) ርእሱ ነኣና ብምውፋይ፤ ኣብ ልዕል’ቲ ባዕሉ ዝተመከሮን ዝነበሮን ሥቓይን ሞትን 

ድኅነት ከፍስስ፤ ነኣና’ውን ወገግታ ትንሣኤ ኪኸፍተልና ተረኽበ። ምእንት’ዚ እቲ ክርስትያን ምእመን፤ ነዚ 

ናይ ተስፋ መለኮታዊ ቃል ከበሥርን ኪነግርን ተልእኮ ኣለዎ። እቲ ክርስትያን’ምበኣር ምስ’ቶም ድኻታትን 

ዚሣቐዩን ሓድነቱ ብምግላጽ፤ ኣብ’ቲ መንግሥቲ ሓቅን ሕይወትን፤ መንግሥቲ ቅድስናን ጸጋን፤ መንግሥቲ 

ፍትሕን ፍቕርን ሰላምን ንዘለዎ እምነቱ ብምምስካር፤ ነቲ ዚዅንን ወይ ዚፈርድ ዘይኮነስ፤ ዘደልድል፣ ዘብርህ 

ዘጸናንዕ ዚምሕር ፍቕሪ ዝዓዘዞ ቅርበቱ ብምንጽብራቕ፤ “ኣቱም ኵልኹም እትጽዕሩን ፆር ዝኸበደኩምን 

ናባይ ንዑ፤ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ” (ማቴ.11፣28) ንዚብል ቃላት-ክርስቶስ ብምኽታል ነቲ ተልእኮኡ 

ኪፍጽም ይርከብ። 

14.  ኣብ ጐደናታት’ዚ ዓለም’ዚ ኣብ እንገብሮ ጕዕዞና፤ ቃል-ኣምላኽ ነኣና ንኽርስትያን ምስ ሕዝበ-

ኣይሁድ ዓሚቝ ርክብ ይፈጥረልና። ንሳቶም ኣብ’ቲ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ብሉይ ኪዳን ብዘለዎም ኣፍልጦን 

ኣፍቅሮትን ምሳና ዝኀበሩን ዝሠመሩን እዮም፥ “ክርስቶስ’ውን ብሥጋ ካብኣቶም እዩ ዝተወልደ” (ሮሜ 

9፣5)። ቅዱሳት መጻሕፍቲ-ኣይሁድ ነፍስወከፍ ገጹ ንምሥጢር-ኣምላኽን ሰብን ዜብርህ ዜነጽር እዩ። 

 እዚ ጽሑፋት’ዚ ናይ ሥነምግባርን ኣስተንትኖን መዝገብ፤ ናይ’ቲ ነዊሕ ዝጕዕዞኡ ታሪኽ-ድኅነት 

ኣገባብ፣ ክሳብ ምልኣቱን ተፍጻሜቱን ንዘሎ ጸሚቑ ዜቕርብ፤ መለኮታዊ ቃል ኣብ ሰብኣዊ ክውነት (ፍጻሜ) 

ምእታዉ (ሥጋዌ) ኣነጺሩ ዚገልጽን ዜረጋግጽን እዩ። “ንሕጊ ሙሴ ኮነ ንነብያት  ክፍጽሞም ደኣ’ምበር፤ 

ክስዕሮም ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም” (ማቴ.5፣17)፤ ኪብል ብወግዒ ንዝገለጸ ክርስቶስ፤ መንነቱ ብዚግባእ 

ከምንርዳእ ይገብረና። እዚ ዅሉ ምስ’ቲ ኅሩይ ሕዝቢ ንእነካይዶ ርክብን ተዋስኦን ዚሕግዝ መንገዲ እዩ። 

ንሳቶም “እግዚኣብሔር ደቁ ገበሮም፤ ክብሩ ገለጸሎም፤ ኪዳን ኣተወሎም፤ ሕጊ ሓገገሎም፤ ኣምልኾ 

ሠረዓሎም፤ ተስፋ ድማ ሃቦም” (ሮሜ. 9፣4)። ምስኣቶም እነካይዶ ርክብ እምበኣር፤ በቲ ናይ ኣይሁዳዊ 
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ትውፊት ኣንድምታ ፈርያም ምንጭታት ተሓጊዙ ንናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ትርጓሜና ዘሃብትምን ዘዕምቝን 

ዕድል ይኸፍተልና። 

 “ግብጺ ሕዝበይ፤ ኣሶር ከኣ ግብሪ-ኢደይ፤ እስራኤል’ውን ኅሩያተይ፤ ቡሩኻት ኩኑ” (ኢሳ.19፣25)። 

ድሕር’ዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኵሎም ሕዝብታት-ምድሪ ጽላሉ ይዝርግሕ፥ ከመይሲ “ኵሉ ሰብ 

ኪድኅንን ናብ ፍልጠት-ሓቂ ኪመጽእን እዩ ዚፈቱ” (1ጢሞ.2፣4)። 

 ንሕና’ውን እንተኾንና፤ ከም መጠን ክርስትያን ኣብ’ዚ ዓለም’ዚ እንክንጐዓዝ፤ ክብሪ ብዝመልኦ ኣገባብ፤ 

ምስ ናይ ካልእ ሃይማኖት ኣመንቲ ማለት ምስ’ቶም ንመምርሒ ቅዱስ ጽሑፋቶም ብእምነት ዚሰምዑን፤ 

ኣብ ግብሪ ዜውዕሉን ሰባት ክንርአብን ክንዋሳእን ዝተዓደምና ስለዝኾንና፤ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ሰባትን 

ኣምሳላትን ኣብ ትውፊቱ ካብ ዘወሃሃደን፤ ኣብ’ቲ ኡንኮን መሓርን ይቕረ በሃልን፤ ፈጣሪ ኵሉ ህልውን 

ፈራዲ ደቅሰብን ኣብ ዝኾነ ኣምላኽ፤ ጽኑዕን ቅኑዕን እምነት ምስ ዜርኢ እስልምና ኮነ ምስ ካልእ ልዝብን 

ምርድዳእን ከነካይድ ግቡእ እዩ። እዚ ግን ካብ’ዝን ካብ’ትን ኣኻኢብካ (Syncretism) ዚግበር መልክዕ 

ብዘይብሉን፤ ንመንፈሳዊ መንነትናን መልክዕናን ብዘዋርድን ኣገባብ ኪኸውን የብሉን። 

 ካብ’ዚ ሓሊፉ፤ ክርስትያን ምስ’ተን ናይ ምሥራቕ ዓበይቲ እምነታዊ ትውፊታት ዘሰማምዕን ዘሳንን 

ረቛሒታት ይረክብ። እዘን እምነታት እዚኣተን ኣብ’ቲ ጽሑፋተን ከምዚምልከት፤ ንሕይወት ዚወሃብ 

ኣኽብሮት፤ ሰቂለ-ኅሊና (contemplation)፤ ስቕታን ጽሙናን፤ ገርህነትን ትሕትና፤ ምናኔን ምሕዳግን፤ 

ንኣብነት ኣብ ቡድሂዝም ከምዘሎ፤ ካብኣተን ክንመሃሮ እንኽእል እዩ፥ ብተመሳሳሊ’ውን ከም ሂንዱዊዝም 

ኣብ ዝበለ እምነታት፣ ነቲ ቅዱስ ነገራት፤ ንመሥዋዕት፤ ንግደት፤ ጾም-ጸሎት፤ መንፈሳዊ ምልክታት ኣምሳላት፤ 

ነዚ ዅሉ ዚወሃብ ልዑል ኣኽብሮት ንረኽበሉ።  ኮንፉሺያኒዝም እውን ከም ናይ ጥበብ ዕቤትን ናይ 

ስድራቤትን ማኅበረሰብን ዝበለ ቁምነገር ኪምህር ይርከብ። ብገለ ዓይነት ሥርዓታትን ብኣፋዊ ናይ ቃል 

ብሂላትን ባህልታትን ንዚግለጽ እምነታት ልባዊ ግምት ብምሃብ፤ ምስኣተን ክብሪ ዝዓዘዞ ተዋስኦ ከነካይድ 

ንፈቱ። 

 ምስ’ቶም ኣብ ኣምላኽ ዘየኣምኑ፤ ግና ኸኣ “ቅንዕና ኪገብሩ፤ ምሕረት ኪፈትዉ …ብትሕትና ኪነብሩ” 

(ሚክ.6፣8) ዚደልዩ ወገናት፤ ዝበለጸ ፍትሓውን ሰላማውን ዓለም ንኺመጽእ፤ ንቓል-ኣምላኽ ንጹሕ 

ምስክርነት ብምሃብ፤ ናይ ሓቅን ፍቕርን ሓዲስን ዝለዓለን ኣድማስ ምእንቲ ኪግለጸሎም፤ ምስ ከምዚኦም 

ዝበሉ ሰባት ኃቢርና ክንሰርሕ ግቡእ እዩ። 

15. ርእሰ ሊቃነጳጳሳት ዮሓንስ-ጳውሎስ 2ይ ናብ ሥነጥበበይናታት ኣብ ዝጸሓፍዋ መልእኽቶም (1999) 

“ቅዱስ መጽሓፍ፣ ሓደ ዓይነት “ሠፊሕ መዝገበ ቃላት” (ፖል ክሎደል) “መዝገበ ሥነ-ኣይቆና (ሥእልታት)” 
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(ማርክ ሻጋል) ኪብሉ ብምስማይ፤ ክርስትያናዊ ሕንጸትሰብን ሥነጥበብን ክልቲኡ ካብኡ (ካብ ቅ.መጽሓፍ) 

ከምዚቐድሕ “ይእመኑ” (ቍ.5)። ቮልፍጋንግ ገተ ድማ “ኤውሮጳ ኣፉ ዝኸፈተሉ ልሳን” ወንጌል ምዃኑ 

ዝተረድአ ሰብ ነበረ። 

 ብሓፈሻ ከምዚበሃል፤ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ’ቲ ዓለምለኸ ባህልን ሕንጸተሰብን “ዓቢይ መመርሒ ሕጊ” 

እዩ፥ ሥነጥበበይናታት (ሰኣልቲ) ኣብ’ቲ ብናይ ቅ.መጽሓፍ ገጻት ዛንታታትን ኣምሳላትን ሰባትን ዝቐለመ 

ፊደላት መቕብኢ ኽንቲቶም ጠሚዖም፥ ናይ ሥነ ሙዚቃ ማእምራን ድማ ነቲ ቅዱስ ጽሑፍ፣ ብፍላይ 

ንመጽሓፍ መዝሙራት ኣማእኪሎም ሙዚቃዊ ድርሰቶም ኣወሃሂዶም። ንኣማኢት ዓመታት ብዙኃት 

ደረስቲ፤ ናብ’ቲ ህልውን ግሁድን ናይ ዕለታዊ ሕይወት ምሳሌያዊ መግለጺ ዝኾነ ናይ ቀደም ዛንታታት 

እናናሳዕ ተመላሊሶም። ሰብ ቅኔ(ገጠምቲ) እውን እንተኾኑ፤ ብዛዕባ ናይ መንፈስ፤ ዘለዓለምነት፤ ክፍኣት፤ 

ፍቕሪ፣ ሞትን ሕይወትን ንርእሶም ብምሕታት፤ ኣብ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ገጻት ንዚርከብ ቐስቃስን ኣበራባርን 

ጕዳያት የልዕሉ። 

 ፈላስፋታትን ተመራመርትን ምሁራትን፤ ከምኡ’ውን ኅብረተሰብ ብቐንዱ ነቲ ናይ ቃል-ኣምላኽ 

መንፈሳውን ሥነምግባራውን ሥነ-ሓሳባት (ንኣብነት ዓሠርተ ትእዛዛት) ወላ’ኳ ንምንጽጻር እንተኾነ፤ ከም 

መወከሲ ኪጥቀሙሉ ተረኺቦም። ነቲ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዚርከብ ሰብ ወይ ሥነሓሳብ፤ ሰባት 

ኣዘናቢሎም ብኣሉታዊ መልክዑ ዚገልጽዎ’ውን እንተኾነ፤ ነዚ ዘመናዊ ሥልጣኔና ዜቕውም ቀንዲ ክፋልን 

ኣካልን ምዃኑ ዝተኣምነሉ እዩ። 

 በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ፤ እታ ቅንዕትን ጽብቕትን መንገዲ፤ ንኣምላኽ ንምርዳእ ናብኡ ንምብጻሕን 

እትሕግዝ መንገዲ ጽባቔ (መዝ.47፣7 “ኣምላኽ ንጉሥ ኵላ ምድሪ እዩ’ሞ መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ”) 

ዚምህር ቅዱስ መጽሓፍ፤ ነቲ ኣማኒ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ናይ ዝተፈላለየ ባህላውን ሕንጸተሳባውን መግለጺታት 

ቀንዲ ትርጉምን እንታይነት ዳግም ንምርካብ፤ ታሪኻውን ሲቪላውን ሰብኣውን መንፈሳውን መንነትና 

ንምርካብ ንዅልና ሰባት ኣድላዪ እዩ። እዚ ነኣና መሠረት ዕቤትናን መንነትናን ኮይኑ፤ በኣኡ ገቢርና፤ እሞ 

ምስ’ቲ ክቡር ውርሻና፤ ብዘይካ ገለ ናይ ትሑትነት ስምዒት ናብ ካልኦት ሥልጣኔታትን ባህልታትን ርእስና 

ከነቕርብ ከነፋልጥን ንኽእል። ብመንፅር’ዚ ልዑል ግምት ጽባቔን፤ ሰብኣውን ሕንጸተሰባውን ፈርያምነት 

ተራእዩ’ምበኣር፤ ቅዱስ መጽሓፍ ብዅሉ ኪፍለጥን ኪጽናዕን ዘለዎ እዩ። 

 እንተኾነ ናይ ጳውሎስ ኣገዳሲ ሥእሊ ንምጥቃም፤ ቃል-ኣምላኽ ኣብ ሓደ ባህሊ “ኪእሠር 

ኣይከኣልን’ዩ” (2ጢሞ.2፣9)፤ ብተጻዩ እኳ ደኣ ዶባት ንምስጋር ዚመጣጠር እዩ፥ እቲ ሓዋርያ (ጳውሎስ) 
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ብርእሱ’ውን እዚ መልእኽቲ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ’ቲ ባህልታት ንኺሠርፅ ናይ ባህላዊ ምውህሃድ 

(inculturation) ክኢላ ተባላኃቲ ኮይኑ ዝተረኽበ እዩ። 

 ሎሚ’ውን ቤተክርስትያን ካብ ናይ ርእሰ ሊቃነጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ሥልጣነ-ትምህርት 

ብእትቕበሎ ኃያል ድርኺት ተደጊፋ፤ በቲ ሕንቁቕን ኣገዳስን መስርሕ ገቢራ ክትፍጽሞ እትጽወዓሉ ዘላ 

እዚ እዩ። ቃል-ኣምላኽ ኣብ ባህልታትን ሕንጸተሰብን ብምሥራጽ፤ በቲ ልሳናቶም፤ ሥነሓሳባቶም፤ 

ብምልክታቶምን ኣምሳላቶምን መንፈሳዊ ትውፊቶምን ከምዚገልጽዎ ክትገብር ቤተክርስትያን ግቡኣ እዩ። 

እንተኾነ እቲ ናይ ቃል-ኣምላኽ ትሕዝቶ ጽሬቱን ጽፈቱን ብዚግባእ ብምዕቃብን፤ ነቲ ከጋጥም ዚኽእል ናይ 

ምብልሻው ሓደጋ ብንቕሓት ክትሕልዎ ይግበኣ። 

 ምእንት’ዚ ቃል-ኣምላኽ ንዅሉ ባህልታትን ሕንጸተሰብን ዘወፍየሉ ክብርታት ነጺሑን፤ ፈርያም ኮይኑን 

ከም ዘንጸባርቕ ክትገብር ዚግበኣ ቤተክርስትያን እያ። ርእሰ ሊቃነጳጳሳት ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይ
 ኣብ’ቲ ናይ 

1980 ኣፍሪቃዊ ጕዕዞኦም ንኣቡናት ኬንያ ከም’ዚ ዚስዕብ ኢሎምዎም ነበሩ፦ “ባህላዊ ምውህሃድ-ክርስትና 

(inculturation) ከም ሓቁ ኪረአ ከሎ፤ ናይ’ቲ ሥጋዌ-ቃል ነጸብራቕ እዩ፥ ሓደ ባህሊ ወይ ሕንጸተሰብ 

ብወንጌል ናብ ሓዲስ መድረኽ ተሰጋጊሩ፤ ዳግም ተወሊዱን ምስተረኽበ፤ ካብ’ቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕያው 

ትውፊት ተበጊሡ፤ ንናይ ሕይወት-ክርስትና ኮነ፤ ናይ ክርስትያናዊ ክብርን ዝኽርን፣ ሥነ-ሓሳብን ብቑዕን 

ቅኑዕን መግለጺ ኪኸውን ዚኽእል ኣገባብ ከም ዘፈልፍል ርግጽ እዩ”። 

 

መዛዘሚ 

 

 “እቲ ካብ ሰማይ ዝሰማዕክዎ ድምጺ ከኣ “ኪድ’ሞ ኣብ ኢድ’ቲ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርን ደው ኢሉ 

ዘሎ መልኣኽ ንዘላ ግንጽልቲ መጽሓፍ ውሰዳ” ኢሉ ከምበሓዲሽ ተዛረበኒ” ናብ’ቲ መልኣኽ ከይደ ድማ፤ 

“ነታ ንእሽቶይ መጽሓፍ ሃበኒ” በልክዎ። ንሱ ኸኣ “ውሰዳ’ሞ ብልዓያ፤ ንኸብድኻ መሪር ክትገብሮ እያ፤ 

ኣብ ኣፍካ ግና ከም መዓር ጥዕምቲ ክትከውን እያ” በለኒ። ነታ ንእሽቶይ መጽሓፍ ከኣ ካብ ኢድ’ቲ 

መልኣኽ ወሲደ በላዕክዋ፤ ኣብ ኣፈይ ከም መዓር ጠዓመትኒ፤ ምስ በላዕኩዋ ግና ከብደይ መረረ’ሞ፤ ከም 

በሓዲሽ ከኣ “ኣብ ልዕሊ ብዙኃት ሕዝብታትን ኣሕዛብን ቋንቋታትን ነገሥታትን ክትንበ ይግበኣካ እዩ” 

ተባሂሉ ተነግረኒ።(ራእ.10፣8-11) 

 ኣብ ኵሉ ዓለም ዘለኹም ኣኅዋትን ኣኃትን! ነዚ ዕድመ’ዚ ንቀበል፥ “ሰብ ካብ-ኣፍ ኣምላኽ ብዚወፅእ 

ቃሉ ደኣ’ምበር፤ ብእንጌራ ጥራሕ” (ዘዳግ.8፣3፤ ማቴ.4፣4) ስለዘይነብር፤ በዚ ቃል’ዚ ምእንቲ ክንምገብ፤ 
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ናብ’ቲ መኣዲ ቃል-ኣምላኽ ንቀረብ። ሓደ ናይ ክርስትያናዊ ሥነሓሳብን ሕንጸተሰብን ዓቢይ ደራሲ (ብለይዝ 

ፓስካል) ከምዘረጋገጾ፤ ቅዱስ መጽሓፍ “ናይ ምጽንናዕን መጠንቀቕታን ንባባት የቕርበልና”። 

 ቃል-ኣምላኽ፤ ብርግጽ “ካብ መዓር፤ ኤረ’ኳ ደኣ ካብ’ቲ መዓር ወለላ ዚጥዕም እዩ” (መዝ.19፣10)፥ 

“ቃልካ ንስጕምተይ መብራህቲ፤ ንመንገደይ ብርሃን እዩ” (መዝ.119፣105)፥ ከምኡ’ውን “ቃለይ ከም 

ሓውን፤ ከም’ቲ ንኸውሒ ዚሕምሽሽ ሞደሻን እዩ” (ኤርም.23፣29) ይብል። ከም’ቲ ንመሬት ማይ ዘስትያን 

ዚድኵዓን፤ ዘርኢ ከምተብቍል ዚገብራን እዩ፥ ነዚ እንኪገብር ድማ ነቲ ናይ መንፈሳዊ ምድረበዳና ደርቂ 

ከምዚዕንብብን ከምዚፈርን ይገብሮ። (ኢሳ.55፣10-11 ረአ)። 

 ከምኡ’ውን “እዚ ቃል-ኣምላኽ ሕያውን ዚዓይን እዩ፥ ነፍስን መንፈስን፤ መገጣጠምን ኣንጕዕን ክሳብ 

ዚፈላሊ ዚቘርጽ፤ ክልተ ካብ ዝኣፉ ሰይፊ ዚበልሕ እዩ። ምሕላንን ሓሳብ-ልብን ከኣ ፈልዩ ዚፈልጥ እዩ።” 

(ዕብ. 4፣12)  

 ነቶም ኣብ መጽናዕትን ትምህርትን ዝተጸመዱ፤ መምህራን ትምህርተ-ክርስትናን፥ ካልኦት ኣገልገልቲ 

ቃል-ኣምላኽን ብፍቕሪ ንጥምቶም ኣሎና፥ ስለ’ቲ ብርቂ ዝኾነን ኣገዳስን ኣገልግሎቶምን ተልእኮኦምን ድማ 

ዓሚቝን ልባውን ምስጋናና ክንገልጸሎምን ንፈቱ። ነቶም ኣብ ስደትን ውርደትን ዚርከቡ ኣኃትን ኣኅዋትን 

ወይ ከኣ ብምኽንያት ቃል-ኣምላኽን፤ በቲ ንጐይታ ኢየሱስ ዝሃብዎ ምስክርነትን ምኽንያት ርእሶም ንሞት 

ዝሃቡን (ራእ.6፣9 ረአ)፥ እዚኣቶም ከም መጠን መሰኻኽርን ሰማዕታትን ኮይኖም፤ “ናይ’ቲ ቃል ኃይሊ” 

(ሮሜ.1፣16) ዘበሥሩና፤ ከምኡ’ውን ናይ እምነቶምን ተስፋኦምን ዓይኒማይ፤ ንኣምላኽ ኮነ ንሰብ ዘለዎም 

ፍቕሮም ምንጩ እንታይ ምዃኑ ዚነግሩና እዮም። 

 ሕጂ’ምበኣር ቃል-ኣምላኽ ብዚግባእ ምእንቲ ክንሰምዕ ጸጥ ንበል ስቕታ ንምረጽ፥ ቃሉ ምስ ሰማዕና’ውን 

ቀጺሉ ኣባና ንኪሓድርን ንኺነብርን፤ ነኣና ንኺዛረበናን ነዚ ስቕታ’ዚ ሕጂ’ውን ነሓልዎ። 

 እቲ ዕለትና እንጅምረሉ ፈላሚ ድምጺ፤ ናይ ኣምላኽና ቃል ምእንቲ ኪኸውን፤ ቃል-ኣምላኽና 

ከምዘቃልሕን፤ ንምሸቱ’ውን እዚ ቃል’ዚ መቓልሑ ሂቡስ መዛዘሚ ዕለትና’ውን ቃል-ኣምላኽ ከምዚኸውንን 

ክንገብር የድሊ። 

 ፍቑራት ኣኅዋትና ኣኃትናን! “ምሳና ዘለዉ ዅሎም ሰላም ይብሉኹም፤ ነቶም ብእምነት ዜፍቅሩና 

“ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ” በሉልና። ጸጋ ምስ ኵልኻትኩም ይኹን”። (ቲቶ.3፣15)   

XII Ordinary General Assembly of the Synod of  Bishops “MESSAGE TO THE PEOPLE OF GOD” 

(L’Osserv. Romano (No 44) 29. Oct. 2008) 
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ድምፂ እግዚኣብሔር ኃያል እዩ፣  ቃል እግዚኣብሔር ሕያው እዩ። 
 

“እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ!” (ራእ. 2፣7) 

 

መባእታ 
 ኣብ’ዚ እንነብረሉ ዓለም፤ ብዙኅ ድምፅን ማእለያ ዘይብሉ ቃላትን እዩ ዚስማዕ። ብዙኅ ግዜ’ውን 

ነየናይ ሰሚዕና ነየናይ ነሓድግ፤ ነየናይ ተቐቢልና ነየናይ ንነጽግ ንምፍላጥ የጸግመና እዩ። ካብ ኣፍ-ሰብ 

ጥራሕ ዘይኮነ፣ ብጽሑፍ፣ ብራድዮ ብተለቪዥን፣ ብኢንተርነት ብዙኅ ንሰምዕ። ዝበዝኀ ከኣ ዳርጋ 

ዘይነድህበሉ ድምፅን ቃላትን እዩ።  ካብ’ቲ ንሰምዖ ገሊኡ ከም ሓቂ ንቕበሎ፤ ብዙኅ ከኣ ዘይእመንን ትርጒም 

ዘይህብን ኮይኑ ንረኽቦ፤ ወይ ቀስ ኢልና ንከነጻርዮ ግዜ ንህቦ። ድምፂ እግዚኣብሔር ግን ኃያል እዩ። ቃል 

እግዚኣብሔር ከኣ ዘይጋገን ዘየጋግን ሕያውን መሕየውን ቃል’ዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ ከኣ ኣብ ወርኂ ጥቅምቲ 

2008 ዓ.ም.ፈ “ናብ ሕዝበ-እግዚኣብሔር” ዚብል ንቓል እግዚኣ-ብሔር ዚምልከት ናብ መላእ ቤተክርስትያን 

ዝዓለመ መልእኽቶም፣ ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ኣሰናደዉ፥ ሓሳቡ በዚ ዚስዕብ ውሑድ ቃላት ኪግለጽ 

ይከኣል፣-  

“ድምፂ ቃል-ኣምላኽ ግልጸት እዩ፤ 

ገጽ ቃል-ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ፤ 

ቤት ቃል-ኣምላኽ ቤተክርስትያን እያ፤ 

ጐደናታት-ቃል ኣምላኽ ከኣ ተልእኮ ስብከተ-ወንጌል እዩ”  

በዚ ኣገባብ’ዚ ብዛዕባ ትርጒምን ምስማዕን ቃል-እግዚኣብሔር ዝገለጹልና፤ ንቃል-ኣምላኽ ቤቱ 

ቤተክርስትያን እያ ኪብሉ ከለዉ፤ ግ.ሓ.2፣42 ጠቒሶም ቃል እግዚኣ-ብሔር ኣብ ስብከተ-ወንጌል፤ ኣብ 

ግብረ-ኣምልኾ፤ ኣብ ናይ ግልን ኃባርን ጸሎት፤ ኃቢርካ ብኅውነት ኣብ ምንባር ክንሰምዖን ከነስተማቕሮን 

ከምዚግባእ የረድኡና። እቲ ኃያልን ሕያውን ቃል-እግዚኣብሔር ብእምነት እንተሰማዕናዮን 

እንተተቐበልናዮን፤ ነዚ እንነብረሉ ዘሎና ኵንታት ብዓይኒ-እግዚኣብሔር ክንርእዮን ክንመዝኖን፤ 

ንሕይወትናን ክንምርምርን የኽእለና እዩ። “ቃል-ኣምላኽ ሕያውን ዚዓይን እዩ፤ ነፍስን መንፈስን 

መገጣጠምን ኣንጕዕን ክሳብ ምፍልላይ፣ ዚቘርጽ፣ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዚበልሕ እዩ፤ ምሕላንን ሓሳብ 

ልብን ከኣ ፈልዩ ዚፈልጥ እዩ” (ዕብ.4፣12)። 
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ድምፂ እግዚኣብሔር ኃያል እዩ 
 

ዳዊት ነቢይ ኣብ መዝሙሩ፣ “ድምፂ እግዚኣብሔር ኃያል’ዩ፤ ድምፂ እግዚኣ-ብሔር ግርማ ዝመልኦ 

እዩ” (መዝ.29፣4) ይብለና። ኣብ’ቲ ናይ ዓበይቲ በዓላትና ማኅሌት ዘሌሊት ወትሩ ከም እነዚሞ እምበኣር፤ 

እግዚኣብሔር ብሓቂ “ስቡሕ ወውዱስ ዘሣረረ ኵሎ ዓለመ በኣሓቲ ቃል”፤ “ብሓንቲ ቓል ንኵሉ ዓለም 

ዝፈጠረ ምስጉንን ውዱስን ኣምላኽ እዩ”። እግዚኣብሔር እንኪዛረብ  ኵሉ ይእዘዞ፣ “ሽዑ ኣምላኽ ‘ብርሃን 

ይኹን በለ፤ ብርሃን ድማ ኮነ” (ዘፍ.1፣3)። እግዚኣብሔርሲ ብሓንቲ ቃሉ ገቢሩ፤ ካብ ዘየልቦ ዚፈጥር ጥራይ 

ዘይኮነ፤ ነቲ ዝፈጠሮ ኲሉ ዚሓልን ዚመርሕን እውን እዩ። 

መዝሙር ዳዊት ደጊሙ፣ “እግዚኣብሔር ንሰማያት ብትእዛዙ፤ ንፀሓይን ንወርኅን ንኸዋኽብትን 

ከኣ ብቓሉ ፈጠሮም…ንሱ ምስ ተዛረበ ዓለም ተፈጥረ፤ ንሱ ምስ ኣዘዘ ከኣ ዅሉ ህልው ኮነ” 

(መዝ.33፣6.9)ይብል። “ቓልካ ንስጒምተይ መብራህቲ፤ ንመንገደይ ብርሃን እዩ” (መዝ.119፣105) 

ብምባል’ውን ቃል-እግዚኣብሔር መብራህቲ ሕይወትና ከምዝኾነ ይናገር። ቀጺሉ ከኣ “ምግላጽ ቃልካ 

ብርሃን ይህብ፣ ንዘይፈልጥ ድማ ምስትውዓል ይህቦ፥ ባህጊ ቃልካ ስለዘሎኒ ኣፈይ ሃህ ኣቢለ ሃንቀው እብል 

ኣሎኹ” (መዝ 119፣130-131)እናበለ ናይ ቃል-እግዚኣብሔር ዓሚቝ መለኮታዊ ትርጒምን፤ ንዚጸምኦን 

ንዚብህጎን ሰብ ከኣ፤ ንሱ ዚህቦ ርውየትን ልቦናን ይገልጸልና።  

ዕለተ-ዕለት ብትሑት መንፈስን ብክፉት ልብን ንዚሰምዖን ንዚቕበሎን ሰብ፤ ቃል-እግዚኣብሔር ጸጋን 

በረኸትን የምጽኣሉ።  “እቲ ኣብ ልዳት ደገታተይ እናተጸበየ፦ በብመዓልቱ ደገ እናጸንዐ ዚሰምዓኒ ብፁዕ 

እዩ” (ምሳ 8፣34) እናበለ’ውን፤ ንቓሉ ምስማዕን ምትእዛዝን፤ ነኣና ኣዝዩ ዓቢይ ምንጪ ዘለዓለማዊት 

ሕይወት ምዃኑ እግዚኣብሔር የረጋግጸና። ነኣና’ውን ሎሚ ቃለ-እግዚኣብሔር መብራህቲ ሕይወትና 

ኪኸውን፤ ኣብ መንገዲ ጽድቅን ድኅነትን ኪመርሓና እንተኾይኑ፤ ጽን ኢሉ ዚሰምዕ እዝኒ ኪህልወና ኣለዎ። 

ኣፍና ሃህ ኣቢልና ንቃል-እግዚኣብሔር ሃንቀው እንብለሉ ባህጊኸ ኣሎናዶ? ቃል እግዚኣብሔር ዝበሎ 

ዚፍጽም ኃያልን ሕያውን ቃል እዩ፤ “ዝናምን ውርጭን ካብ ስማይ ይወርድ’ሞ ንምድሪ የስትያ፣ 

ከምእተብቍልን ከም እተፍርን ከኣ ይገብራ፥ ንዘራኢ ዘርኢ፤ ንተቐላቢ መግቢ  ከም እትህብ ከይገበራ 

ንድኅሪት ኣይምለስን። ከምኡ ከኣ እቲ ካብ ኣፈይ ዚወጽእ ቃለይ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ኬስልጥ፤ ኣብ’ቲ ኣነ 

ዝልእኮ ጒዳይ ኬቕንዕ እዩ’ምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይኪምለስን እዩ፣” (ኢሳ.55፣10)። “ከይሰምዐ ምላሽ ዚህብ 

ሰብ ዕሽነትን ነውርን ይቚጸሮ” ከምዚብል መጽሓፍ ምሳሌ (18፣13)፤ ብሸለልትነት ወይ  ብልምዲ ጥራሕ 

ዚስማዕ ቃል-እግዚኣብሔር ከም’ቲ ኣብ “ወሰን መንገዲ” ዝወደቐ’ሞ ብኣዕዋፍ ዚልቀም ዘርኢ (ማቴ.13) 

መኺኑ እዩ ዚተርፍ። “ዘፍቅሮ በኣኡ ዝተሓጐስኩ ወደይ እዚ እዩ፤ ነኣኡ ስምዕዎ፤ ዚብል (ማቴ.17፣5) ”እቲ 
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ዝሓረኹዎ ወደይ እዚ እዩ፤ ነኣኡ ስምዕዎ” ዚብል ኣብ ደብረታቦር ዝተሰምዐ ድምፂ” (ሉቃ 9፣35) 

ሎሚ’ውን ንቃል ኣምላኽ ፍሉይ ኣድህቦ ክንህብ፤ ምስማዕ ጥራይ ዘይኮነ ከኣ ኣብ ሕይወትና ሠላሳ፣ ስሳ፣ 

ሚእቲ ካዕበት ከምዚፈሪ ክንገብር  ከምዝተዓደምና ዜረጋግጽ እዩ።  

 እዚ ስዒቡ ዚቐርብ ጽሑፍ’ምበኣር፤ ኣብ ዕለታዊ ሕይወትናን ኣብ’ዚ እንነብረሉ ጭቡጥ ኵነታትን 

ሃለዋትን ቀጻሊ ዘጋጥመና ሕቶታት ንምምላሽ ዝተዳለወ እዩ። “ዘቦ እዝነ፤ ሰሚዐ ለይስማዕ = እቲ ዚሰምዕ 

እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ”! (ማቴ.11፣15፤ 13፣9፤ ማር.4፣9፤ ሉቃ.8፣8) ኪብል ከሎ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 

እንታይ ማለቱ እዩ? ኣብ ራእይ ዮሓንስከ ”እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ-ክርስትያን ዚብለን ዘሎ 

ይስማዕ” ዚብል ተደጋጋሚ ስምዕታኸ ትርጒሙ እንታይ ኮን ይኸውን? እቲ መዓልቲ መዓልቲ እንሰምዖ 

ቃል ወንጌልከ፤ ምስ’ቲ ሎሚ ኣብ ሃገርና እንነብሮ ዘሎና ሕይወትን፣ እንርከበሉ ዘሎና ጭቡጥ ኵነታትን 

ከነነጻጽሮ ከሎና ከመይ ዝበለ መልእኽቲ የመሓ-ላልፈልና? ኣብ ዕለታዊ ሕይወትና ንዚቀላቐለና ሕቶታትከ 

ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ከመይ ዝበለ ምላሽ ንረኽበሉ? እምበርከ ምላሽ ዚብልዎዶ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና? 

ንስመዓዮ ኣይንስመዓዮ፤ ነኣና ብሩህ ይኹን ኣይኹን፤ ንቀበሎ ኣይንቀበሎ ብዘየገድስ፤ እግዚኣብሔር ወትሩ 

መደብ ድኅነቱ  ምስ ገለጸልና እዩ። 

  እቲ ዝበለጸ ኣተና ከኣ ነቲ መብራህትን ሕይወትን ዝኾነ ሕያው ቃል እግዚኣ-ብሔር ብውልቅን 

ብኃባርን፣ ጽን ኢልካ ብምስማዕ፤ መለኮታዊ ፍቓዱ ምንዳይን ምልላይን፤ ኣብ መጨረስታኡ ከኣ፣ ከም እኖና 

እግዝእትነ ማርያም ብእምነትን ብዓቢይ መንፈስ ተኣዝዞን፣  ሕራይ ኢልካ ምቕባል ወይ ምትእዛዝ እዩ።  

“ኣታ ሕዝበይ፣ ናባይ ኣድህብ፤ ኣታ ዓሌተይ ጽን በለኒ” (ኢሳ. 51፣4) ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር። 

ጽን ምባል እምነት ከምዘምጽእ፤ እምነት ከኣ ተመሊሱ ዝበለጸ ምስማዕ ዘፍሪ ምዃኑ ቅዱስ መጽሓፍ ደጋጊሙ 

የነጽረልና። ነዚ ኣጸቢቕና ንኽንርዳእ ዚሕግዘና’ምበኣር እዚ መጽሓፍ ራእይ ዮሓንስ እዩ። ኣብ’ተን ሠለስተ 

ቀዳሞት ምዕራፋት ብምትኳር፤ ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ ክልተን ሠለስተን ዚርከባ፤ ናብ ሾብዓተ ኣብያተ 

ክርስትያን ንዝተጻሕፋ መልእኽትታት ኣዕሚቚና ብምንባብ፤ ነዚ እንነብሮ ሕይወት ክንርዳእን፤ ነቲ 

ዘጋጥመና ጸገማት ብተስፋ ክንሰግርን ኪሕግዘና ዚኸእል ዓቢይ መልእኽቲ ዘለወን ክፋላት መጽሓፍ ራእይ 

ዮሓንስ እየን።  ንነፍስወከፍ ቤተክርስትያን ኪንገር ንዘለዎ መልእኽቲ፤ ክርስቶስ ብመልኣኹ ገቢሩ ንዮሓንስ 

ኣገልጋሊኡ የፍልጦ። ነኣናኸ  ኣብ’ዚ እዋን’ዝን ኲነታት’ዝን እንታይ ኮን ይብለና ይህሉ? ነዚ ጽሑፍ’ዚ 

ከነንብብ ከሎና’ምበኣር፤ ክርስቶስ  ንኣብያተክርስትያን፣ ኤፌሶንን ስምርኔስን ጴርጋሞንን ትያጥሮንን 

ሰርዴስን ፊላደልፊያን ሎዲቅያን፣ ይብለን ንዘሎ ብምስትውዓል ንስማዕ። ልብና በቲ ጽቡቕ መሬት ዚምሰል 

እንተኾይኑ “ገሊኡ ሚእቲ ገሊኡ ስሳ ገሊኡ ሠላሳ” (ማቴ.13፣8) ኪፈሪ እዩ፥ “እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ” 

እምበኣር “ይስማዕ” (ማቴ.13፣9)። 
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መጽሓፍ ራእይ ዮሓንስ 
 

እዚ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ መጨረስታ ጽሑፍ፤ ብግእዝ ኮነ ትግርይና “ራእይ ዮሓንስ” ዚብል 

ስም ሒዙ ይርከብ። እዚ መጽሓፍ’ዚ ብትንቢታዊ ትሕዝቶኡን ክብድ ዝበለ ዓበይቲ ምልክታት ብምጥቃሙን 

ንብዙኃት ኣንበብቲ ጽንክር ኪብሎም ይርከብ። መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመልኣኹ ገቢሩ፤ 

ዮሓንስ ንዚበሃል በዓል ራእይን ደራስን ዝገለጸሉ መልእኽትን ፍጻሜታትን ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ። ነቲ ቀዳማይ 

ግሪኻዊ ስሙ “ኣፖካልዩፕሲስ” ብምኽታል፤ ብዙኃት ቋንቋታት ምስ’ዚ “ኣፖካልዩፕሲስ” ዚብል  

ዝተተሓሓዘ ስም ኪህብኦ ንረኽቦ (ምሳሌ፣-እንግሊዝ… apocalypse ጣልያን apocalisse …) እዚ  ከኣ 

ግልጸት ወይ ኣስተርእዮ ማለት እዩ። ኣብ ሃገርናውን እንተኾነ፤ እቲ ራእይ ዚብል ስም ደኣ የዓብልል’ምበር፤ 

ሓሓሊፉስ እቲ “ኣቡቀለምሲስ” ዚብል ስም ይወሃቦ እዩ። ብሓጺሩ እቲ ትዅረት ኣብቲ እግዚኣብሔር 

ዝገለጾ’ምበር፤ ጸሓፊ ኣብ ዝረኣዮ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንትሕዝቶ’ቲ ጽሑፍ ብርእሱ እንተመርመርና’ውን 

ናብ’ዚ ዳኅራዋይ ትርጒም ዝቐረበ እዩ። እቲ ቃል’ቲ እምበኣር ብሓፈሻ ኪረአ ከሎ፤ ኣምላኽ ባዕሉ፣ 

ንዝሓረዮም ሰባት ብተኣምራዊ ራእይ ንዝገለጾ ሓቂ፣ ንዘርኣዮ ክብሪ፣ ንዘግሃዶ ፍጻሜ  ዘስምዕ ቃል እዩ።  

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ካብ ኣቦኡ ዝተቐበሎ ሓቂ፤ ብመልኣኹ ገቢሩ ንዮሓንስ ዝገለጸሉ፤ 

ኣብ’ዚ መጽሓፍ ኣቡቀለምሲስ እዩ። ኢየሱስ ከኣ “መልኣኹ ልኢኹ ንዮሓንስ ኣገልጋሊኡ ገለጸሉ” 

(ዮሓ1፣1)። ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ንኣይሁድ እንኪዛረቦም፤ “ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ-

መላእኽቲ ተቐቢልኩምዎ፤ እንተኾነ ኣይሓ-ሎኹምዎን” (ግ.ሓ.7፣53) ይብሎም። “ሕጊ ደኣ ንምንታይ 

መጽአ? እቲ ተስፋ ዝተዋህቦ ዘርኢ ክሳዕ ዚመጽእ ኃጢኣት እንታይ ከምዝኾነ ንኺገልጽ ዝተወሰኸ እዩ። 

ብኢድ መንጎይና ዝኾነ ሰብን፤ ብኢድ-መላእኽትን ከኣ ተዋህበ” (ገላ.3፣19) እናበለ፣  ብዝተፈላለየ መንገዲ፤ 

ማለት ብቓልን ብግብርን፣ ብኻልእ ምልክታትን ገቢሩ፤ እግዚኣብሔር ድላዩን መደቡን ንኣገልገልቱን 

ንሕዝቡን ከምዚገልጽ ቅዱስ ጳውሎስ የረጋግጸና። እግዚኣብሔር ንዚገልጸሎም ሓቂ ተቐቢሎም ዘመሓላልፉ፤ 

ብቓልን ብጽሑፍን ብግብርን ዚምስክሩ ኣገልገልቲ ወይ ልኡኻት ንኣምላኽ ከምዘድልይዎ ቅዱስ ታሪኽ 

ደጋጊሙ ይነግር። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ነቢይ ማለት ነባቢ (= ነጋሪ) ብእግዚኣብሔር ዝተዋህቦ መልእኽቲ 

ተቐቢሉ ብተኣማነንት ናብ ሕዝቡ ዘመሓላልፍ፤ ብስም ኣምላኽ ዚዛረብ፣ ብኣምላኽ ዝተዋህበ ካልእ ዘይርእዮ 

ግልጸት ኪርኢ ዝተጸውዐ “በዓል ራእይ”፤ ካልኦት ዘይሰምዕዎ ኪሰምዕ ዝተመዘዘ፤ ናይ ሕዝቡ ጸሎትን…ናብ 

ኣምላኽ ዜብጽሕ  ማለት እዩ። ስለ’ዚ ነዚ መጽሓፍ’ዚ ዘመሓላለፈልና ዮሓንስ’ውን፤ ካብ’ዞም ምሩጻት 

ኣገልገልቲ-ኣምላኽ ሓደ እዩ። 
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ንትሕዝቶ ራእይ ዮሓንስ ወይ ኣቡቀለምሲስ ብዚምልከት፣ ሠለስተ ዓበይቲ ሓሳባት ወይ ነጥብታት 

ነስተውዕል። ራእይ ዮሓንስ፣ መጽሓፍ ትንቢት፣ መጽሓፍ ታሪኽ፣ መጽሓፍ ሊጡርጊያ እዩ ኪበሃል ይከኣል። 

መጽሓፍ ትንቢትን፣ ራእይን ምዃኑ፤ እቲ ጽሑፍ ብምሉኡ እሞ ብገርሂ ዚምስክሮ እዩ፥ ክርስቶስ ንዮሓንስ 

ዚገልጸሉ ዘሎ ነገራት ኲሉ “ብቕልጡፍ ኪኸውን (ኪፍጸም) ዘለዎ” (ራእ.1፣1) እዩ። እዚ ጽሑፍ’ዚ ናይ 

ኡነተይና ታሪኽ መጽሓፍ’ውን እዩ። ታሪኽ ድኅነት በጋጣሚ ዚፍጸም ዘይኮነስ፤ ንጹር መደብን ዕላማን 

ብዘለዎ ኣምላኽ ዚምራሕን፤ ኣብ መጨረስታኡ ከኣ ናብቲ ንሱ ዝደለዮ መፈጸምታ ታሪኽ ዘብጽሕን እዩ። 

ናይ’ዚ ታሪኽ’ዚ ጐይታን መራሕን ከኣ ባዕሉ እቲ መጀመርታን መጨረስታን፣ ኣልፋን ኦሜጋን ዝኾነ 

እግዚኣብሔር እዩ።  

እግዚኣብሔር፣ “ዘይክል ኵሎ ኣልቦ ዘይሰኣኖ= ዚሰኣኖ ዘይብሉ ከኣል-ኵሉ” እቲ ናይ መጀመርታን 

መጨረሽታን ከምዝኾነ መላእ ቅዱስ መጽሓፍ ዚገልጾ እዩ። ስለ’ዚ “ይከኣሎ” ዚብል ስም ብመሠረቱ 

ንክእለት-ኣምላኽ እምበር ንዓቕሚ-ሰብ ዚወሃብ መጸውዒ ኣይኮነን። እቲ ግልጸት ድማ ነቲ ዚግለጸሉ ዘሎ 

እዋንን ኵነታትን ምላሽ ዚህብን ዜብርህን እዩ። “እቲ ዘሎን ዝነበረን ዚመጽእን ኵሉ ዚኽእል እግዚኣብሔር 

ኣምላኽ፣ ‘ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል ኣሎ’” (ራእ.1፣8)። እቲ ንዮሓንስ ዝተዋህበ ግልጸት ካብ’ቲ ዝነበረ 

ህልው ኵነታት-ታሪኽ መኸወሊ ወይ መህደሚ ንኪኸውን ኣይነበረን። ሎሚ’ውን እንተኾነ፤ ንሃለዋትናን 

ኵነታትናን ብዓይኒ እምነት ክንርእዮን ከነንብቦን፤ እግዚኣብሔር ኣብ ዚደልዮ ምርጫታት ክንጸንዕን፣ ፍቓድ 

ኣምላኽ ኣለሊና ብግሊ ወይ ብኅብረት ምስኡ ዚሰማማዕ ስጒምቲ ክንገብር ዚሕግዝ መለኮታዊ ግልጸት እዩ። 

እዚ ግልጸት’ዚ ብፍላይ ናብቶም ኣብ ስደትን ጸበባን ዝነበሩ ክርስትያን ዝዓለመ ስለዝነበረ፤ ካብ’ቲ ናብ 

ኣመንቲ ይቀላቐል ዝነበረ ሠለስተ ዓበይቲ ፈተናታት ኪሕለዉ የጠንቅቖም። 

እዚ ዮሓንስ ነቢየ-ፍጥሞ ዝደረሶ ጽሑፍ፤ ናይ ሊጡርጊያ ወይ ግብረ-ኣምልኾ መጽሓፍ’ዩ 

ኪበሃል’ውን ይከኣል። ናይቲ ራእይ ብዙኅ ክፋላቱ ብዛዕባ ምድራውን ሰማያውን ግብረ-ኣምልኾ ይዛረብ 

ጥራይ ዘይኮነስ፤ እቲ ግልጸት ብምሉኡ ኣብ ግዜ ሊጡርጊያ ንሕዝበ እግዚአብሔር ብሥርዓት ኪንበብ እዩ 

ተዋሂቡ (ራእ1፣10-11 ረአ)። በዚ ምኽንያት’ዚ፣ ሎሚ’ውን እንተኾነ፣ ራእይ ዮሓንስ ኣብ ልዕሊ ሥርዓተ-

ኣምልኾና ዝያዳ ጽልዋ ዘለዎ ክፍሊ ቅዱስ መጽሓፍ እዩ እንተተባህለ እውን ምግናን ኣይምኾነን። 

ራእይ ዮሓንስ እቲ ኣዝዩ ዘይፍለጥ ክፍሊ ቅዱስ መጽሓፍ እዩ። ዚጥቀመሉ ኣምሳላትን ምልክታትን፤ 

ካብ’ቲ ልሙድን ተራን ኣዘራርባን ኣጸሓሕፋን ፍልይ ዝበለ ስለዝኾነ ሰብ ንኸንብቦ ይፈርህ። ግና ብዝዓመቘ 

ርድኢት ኪንበብ ከሎ፤ ንዂሉ ግዜን ቦታን ዚኸውን ዓሚቚ መልእኽቲ ዝሓዘ መጽሓፍ ምዃኑ ይርዳእ። 

ብሓፈሻ ኪረአ ከሎ፣ ነዘን ዚስዕባ ሠለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ዘመሓላልፍ ጽሑፍ እዩ ክንብል ንኽእል።  
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ሀ. ኣምልኾ ነቲ ሓደ እግዚኣብሔርን፤ ሥጋና ብምልባስ፤ ብሞቱን ብትንሣኤኡን ንዘድኃነና ሓደ ወዱን 

እምበር ንኻልእ ኪወሃብ ከምዘይግባእ፤ብዘየማትእ ኣገባብ ይገልጽ። “እቶም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን፤ 

ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ኣብኣቶም ዘለዉ ዅሎም ፍጡራንን ድማ፣ ‘ውዳሴን ክብርን ግርማን 

ሥልጣንን ነቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን’ ኪብሉ ኸለዉ ሰማዕኩ” (ራእ. 5፣13)። 

እግዚኣብሔር ኣብ ልዑል ዙፋን ተቐሚጡ ጐይታ ፍጥረት ከምዝኾነ’ሞ ምሉእ ኣኽብሮት ኪረክብ 

ግቡኡ ከምዝኾነ ይገልጽ። እዚ ፈጣሪና ኣምላኽና፣ ከኣ ጐይታን ከኣል ኵሉን ጥራይ ዘይኮነ፣ መድኃንን 

ዳይናን ፈራድን እውን እዩ። 

ለ.  ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብምንዝርና ካብ ዚምሰል መንፈስ ጥልመትን  ናይ ሃይማኖት ክሕደትን ምጥንቃቕ። 

“ከመይ ሰባት ንጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምፍላጥ ካብ ርኽሰት ዓለም መሊቖም፤ ከም ብሓዲሽ 

በኣኣ ተጠሊፎም እንተደኣ ተሳዕሩ፦ ካብ ቀዳማዮም ዳሕራዮም እዩ ዚገድድ። ንሳቶም እናፈለጥዋ 

ኻብቲ ዝተዋህቦም ቅዱስ ትእዛዝ ንድኅሪት ካብ ዚምለሱስ፦ ነታ መገዲ ጽድቂ እንተዘይፈልጥዋ 

ምሔሾም ነይሩ። እዚ ኸኣ ‘ከልቢ ናብ ትፋኡ ተመልሰ’፤ ‘ሓሰማ ተሓጺባ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረት’ ዚብል 

ምስላ ሓቂ ከምዝኾነ የረድእ” (2ጴጥ.2፣20-22)። ግዜያዊ ጠቕሚ ደሊኻ ወይ ከኣ ፈሪህካ፣ ንዝኣቶኻዮ 

ቃል ምጥላም፣ ዝኣመንካዮ ትምህርቲ ምኽሓድ፤ ብሕይወትካ ከሎኻ ሞት ማለት እዩ። ኣብ’ዚ እምበኣር 

እቶም ናብ ኣምልኾ-ጣዖት ዚድርኹ በለዓምን ኤልዛቤልን ዝተሰምዩ ቀንዲ ፈተንቲ ኮይኖም ይቐርቡ።  

ነዞም ክልተ ፈተንቲ ስቕ ኢሉ ዚርእዮም መራሒ ወይ ጓሳ’ውን ብኃላፍነት ይሕተት።  

ሐ. ካብ ሸለልትነትን፤ “ጸገም የልቦን” ካብ ዚብል፤ ንጽኑዕ እምነትን ንንጹር ትምህርትን ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ካብ 

ዘእቱ “ግብሪ ኒቆላውያን” (ራእ.2፣6) ምርሓቕ ከምዘድሊ ደጋጊሙ ይምሕጸኖም። “ኵሉ ጽቡቕ እዩ” 

ዚብል “ኣይውዑይ ኣይዝሑል” ናይ ምዃን ዝንባሌ ካብ ዝነበሮም ሰባት፤ ብምኽንያት እምነቶም ካብ 

ዚመጽእ ዝኾነ ይኹን ጸገም ነፍሶም ከውጽኡ ካብ ዚደልዩ፤ መትከል ካብ ዘይብሎም ክርስትያን’ውን 

ምጥንቃቕ ከምዘድሊ ይሕብር። ልዕሊ ኵሉ ግን እቲ ኡንኮ ናይ ታሪኽ ጐይታን መድኃኒን ኢየሱስ 

ክርስቶስ ምዃኑ ከይርስዑ፤ ኣብ እምነቶምን ተስፋኦምን ኪጸንዑ የተባብዖም። ”ንሕና ግዳ ንኽንድዚ 

ዚዓቢ ምድኃን ዕሽሽ ክንብል ከሎና ከመይ ኢልና ክንመልቚ ንኽእል? እዚ እቲ ብመጀመርታ ብጐይታ 

ዝተነግረ ድኅነት በቶም ዚሰምዕዎ ተረጋጊጹልና እዩ” (ዕብ.2፣3) ከምዚብል መልእኽቲ ዕብራውያን፤ 

ሸለልትነት ንክርስትና ኣዝዩ ሓደገይና ዝኾነ ነገር እዩ። ደሓን ተመሲሉ በብቚሩብ ብውሽጠ ውሽጢ 

ኮይኑ ብሰላሕታ ከዳኽሞ ዚኽእል እዩ። 

መጽሓፍ ራእይ ዮሓንስ ኣብ ክልተ ወገን ይኽፈል። እተን ቀዳሞት ሠለስተ ምዕራፍ (ራእ.1-3) 

ንመንፈሳዊ ጕስነት ዚምልከት፤ ብቐሊሉ ክንርድኦ  እንኽእል ትምህርቲ ዝሓዛ እንኪኾና፤ እተን ዝተረፋ 19 
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ምዕራፋት (ራእ.4-22) ግን ብገርሂ ክንርድኦ ብዘጸግም ዕምቚ ዝበለ ምልክታትን ኣምሳላትን ዚጥቀማ እየን። 

ሕጂ ኣብ’ዚ ጽሑፍና  ብዛዕባ’ተን ቀዳሞት ሠለስተ ምዕራፍ ጥራይ ንዛረብ ከምዘሎና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። 

ብሕጽር ዝበለ ገርሀይና መንገዲ እምበኣር ንመልከቶን ነቲ መልእኽቱ ንረዳእን። 

 

ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያን፤ ተቐበልቲ ግልጸት ክርስቶስ 
 

 “ነዚ እትርእዮ ዘሎኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ፤ ኣብ ኤፌሶንን ስምርኔስን ጴርጋሞንን ትያጥሮንን 

ሰርዴስን ፊላደልፊያን ሎዲቅያን ናብ ዘለዋ ሾብዓተ ኣብያተ-ክርስትያን ስደዶ’ ድማ በለኒ” (ራእ 1፣11)። 

 “ካብ ዮሓንስ፣ ናብ’ተን ኣብ እስያ ዘለዋ ሾብዓተ ኣብያተክርስትያን” (ራእ.1፣4) ዚብል መልእኽቲ 

እንታይ የስምዕ? ስለምንታይከ ሾብዓተ ኣብያተ-ክርስትያን ጥራሕ ይብል? ወዘተ… ዚብል ሕቶታት ዘልዕል 

እዩ። እዚ ብዙኅ ዘከራኽር’ኳ እንተኾነ ብሓፈሻ ግን ሊቃውንቲ ሓዲስ ኪዳን ኣብ ሠለስተ ትርጓሜ 

የጠቓልልዎ። እቲ ቀዳማይ ትርጓሜ ብቐጥታ ኣብተን ዝተሰምያ ከተማታት ንዝነበራ ኣብያተክርስትያን 

ከስምዕ ይኽእል። እቲ ካልኣይ ድማ፣ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ “ሾብዓተ” ምሉእ ቍጽሪ ስለዝኾነ፤ ብስም’ተን 

ሾብዓተ ንመላእ ቤተክርስትያን ከስምዕ ይኽእል ዚብል ትርጓሜ ይህቡዎ። እዘን ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያን 

እዚኣተን ብሾብዓተ ቐወምቲ ቄንዴል እየን ተመሲለን ዘለዋ። እዚ ማለት ከኣ እቲ ሾብዓተ ከዋኽብቲ ኣብ 

ኢዱ ዝሓዘ ክርስቶስ ባዕሉ ምንጪ ብርሃነን እዩ፦ ንሳተን ድማ ካብኡ ብዝተቐበላኦ ብርሃን ንዓለም የብረሃሉ። 

“ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃኑ ኢኹም፤ ኣብ እምባ ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ” (ማቴ.5፣14)። 

“ከምቲ ኸዋኽብቲ ኣብ ዓለም ዜብርሁ፤ ንስኻትኩም ከኣ ኣብ ማእከል’ዛ ቄናንን ጠዋይን ወለዶ’ዚኣ ኢንታ 

ዘይብሎም ንጹሓትን፤ ኣበር ዘይብሎም ውሉድ-ኣምላኽን ኴንኩም ኣብርሁ” (ፊልጵ.2፣15)። ሾብዓተ 

ከዋኽብቲ፤ ናይ’ተን ኣብያተክርስትያን ሾብዓተ መላእኽቲ  እዮም (ራእ.1፣20 ረአ) ዚብል ዘረባ ንመን ከም 

ዘስምዕ ንጹር ኣይኮነን። መልኣኽ ማለት ልኡኽ ጥራሕ ዘይኮነስ መራሒ ኪኸውን ንዝተመዘዘ ስለ ዘመልክት፤ 

ኣብ ነፍስወከፍ ከተማ ዝነበሩ መራሕቲ ቤተክርስትያን ወይ ጳጳሳት ከስምዕ ይኽእል’ዩ ዚብሉ’ውን ኣለዉ። 

በቲ ካልእ ወገን ከኣ ናይ ነፍስወከፍ ቤተክርስትያን ሓላዊ መልኣኽ’ውን ኪኸውን ይኽእል እዩ። ንሓላዊ 

መልኣኽ ግን እዚ ዂሉ መልእኽቲዶ መድለዮ!! 

ዝኾነ ኾይኑ ናብቲ ዚወሃበን ዘሎ መልእኽቲ እንተድሃብና ዝሓሸ እዩ። ቅድሚ ኵሉ ስለምንታይ ከም’ዚ 

ዝበለ መልእኽቲ ተጻሒፉለን ዚብል ሕቶ ክለዓል ግቡእ እዩ? ከመይ እቲ መልእኽቲ ሎሚውን 

ንቤተክርስትያንና፣ ንሰበኻና፣ ንቍምስናና፣ ንማኅበርና፣ ንነፍስ ወከፍና ከይተረፈ ዘተሓሳስቦ ከምዘለዎ 
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ዘጠራጥር ኣይኮነን። ራእይ ዮሓንስ ኣብ ዝተጻሕፈሉ እዋን ቤተክርስትያን ኣብ ብዙኅ ጸገም ትርከብ 

ከምዝነበረት ናይ ዘመነ ሓዲስ ኪዳን ታሪኽ ቤተክርስትያንን፤ ጽሑፋት ኣበውን ዘረጋግጾ እዩ። በቲ ግዜ’ቲ 

ብመንግሥቲ ሮማ ተጻይ ክርስትያን ብዙኅ ክስታት ተላዕለ። ካብ’ቲ ብዙኅ እዚ ዚስዕብ ኪጥቀስ ይከኣል። 

1. “ሥጋ ክርስቶስ ምብላዕ፣ ደም ጐይታ ምስታይ” ዚብል ኣዘራርባ፤ብዓይኒ ጸላእቲ ክርስትያን 

ተጠሚቱ፤ “በላዕቲ ሥጋ-ሰብ” ዚብል ክስን ጸለመን ከም ዚዝርጋሕ ገበረ። 

2. እቶም ቀዳሞት ክርስትያን፤ ንመሥዋዕተ ቅዳሴ ወይ ምቝራስ እንጌራ፤ “መኣዲ ፍቕሪ” ወይ 

“ኅውነት” ዚብል መጸውዒ ምሃቦም፤ እቶም ጸላእቲ ክርስትና ከም ናይ ምንዝርና ኣኼባ ኪቘጽርዎን፤ 

ብኽፉእ ሕሜታ ከነውርዎን ተረኽቡ። 

3. በቲ ዘይቃዶ ናይ እምነት ፍልልይ ምኽንያት፤ ክርስትና ንሰብሓዳር’ውን ስለ ዚፈላሊ፤ ተኸተልቲ 

ክርስቶስ  ከም በተንቲ ስድራቤት ተኸሰሱ። 

4. ክርስትና መሠረቱ እምነት እስራኤል እዩ፥ ስለ’ዚ ከኣ ከም’ቲ ካልእ ኣረማዊ ሃይማኖታት ዓበይቲ 

ኣብያተ-መቕደስን ሓወልቲ-ጣዖታትን ስለዘይነበሮ፦ ገሊኦም ኣረማውያን ንክርስትያን ኣብ ኣምላኽ 

ከምዘይኣምኑ፦ ብመሠረቱ እምነት ዚብልዎ ዘይብሎም ሰባት(atheist) ገቢሮም ይቘጽሩዎም ነበሩ። 

5. ብፍላይ ድማ ንቄሣር ኣይነምልኽን ብምባሎም፤ ክርስትያን፣ ብሃጸያትን ሰበ ሥልጣንን ሮማ ኣዝዮም 

ጽሉኣት ኮኑ፥ በዚ ምኽንያት ከኣ ንሞት ዝተፈርዱ ሰባት ነበሩ። 

6. ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስን፣ መወዳእታ ዓለምን ብዙኅ ይዛረቡ ስለዝነበሩ፦ 

ክርስትያን ከም መሳወርቲ ሓዊ፤ ነቲ ምጽኣት ምእንቲ ከቀላጥፍዎ ሓዊ’ውን ከይተረፈ ይጥቀሙ 

እዮም ዚብል ጸለመ ኣብ ልዕሊኦም ተነዝሐ። 

ራእይ ዮሓንስ ኣብ ዝተጻሕፈሉ እዋን (ብዘመን ሃጸይ ዶሚሲያን 80-96 ዓ.ም) እምበኣር እዚ ኵሉ 

ዝተጠቕሰ ክስታት ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ተላዕለ። ኣብ ኵሉ ቦታ ድማ ስደት ክርስትያን ተንቀሳቐሰ። ብሓገዝ 

መንፈስ ቅዱስ፣ ተደሪኹ ዮሓንስ ነዚ መጽሓፍ’ዚ ደረሰ። ብገርሂ ክትርድኦ ዚጽንክር ቋንቋን ምሳሌታትን 

ዝተጋነነ ተርእዮ-ታትን ተጠቒሙ ከኣ፤ ነቶም ኣብ ስደት ዝነበሩ ክርስትያን ንምትብባዕ ነዚ ዓሚቝ 

መልእኽቲ ድኅነት ዝሓዘለ መጽሓፍ ገዲፉልና።  

 

ብመዓልቲ ጐይታ (ሰንበት) ዝተዋህበ ግልጸት 
 

“መዓልቲ ጐይታ” (ዕለተ እግዚእ = Dominica) ዚብል ንሰንበተ-ክርስትያን ዚወሃብ ስያሜ 

ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ተጠቒሱ ንረኽቦ። እቶም ቀዳሞት ተኸተልቲ ክርስቶስ፤ ን”ሰንበተ-
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ኣይሁድ” (ቀዳም) ገዲፎም፤ ናብ’ዛ መዓልቲ-ጐይታ፣ ወይ ሰንበተ ክርስትያን በየናይ ዓመተ ምሕረት 

ከምዝተሳገሩ ርጉጽ ሓበሬታ የልቦን። እንተኾነ ዮሓንስ ባዕሉ፣ “ብመዓልቲ ጐይታ ብመንፈስ ተመሲጠ 

ነበርኩ፣ ብድኅረይ ከኣ ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ” (ራእ.1፣10) ካብ በለና፤ ብዕለት-

ጐይታና (ሰንበት) ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡን ኣብ ጸሎት ተመሲጡን ከሎ፤ ነቲ ብክርስቶስ ዝተዋህቦ ግልጸት 

ከምዝተቐበለ ይምስክር።  

በሓቂ’ውን ሰንበተ ክርስትያን ወይ እታ ናይ ሰሙን ቀዳመይቲ መዓልቲ፤ መዓልቲ ትንሣኤ ክርስቶስ 

ብምዃና ኣዝያ ክብርቲ መዓልቲ እያ። ቃል እግዚኣብሔር ዚስመዓላ፤ መኣዲ ኣኅዋት ዚትከለላ፤ እንጌራ 

ዚቝረሰላ፣ ጸሎትን ምስጋናን ዚዓርገላ፤ ድኻ ዚሕገዘላ፣ ዕረፍቲ ሥጋን ነፍስን ዚርከበላ ብርኽቲ ዕለት እያ። 

ሰንበተ ኣይሁድ ወይ ቀዳም ድማ እግዚኣብሔር ንዓለም ምስ ፈጠረ ንዘዕረፈላ መዓልቲ እያ እተዘክር። 

ሰንበተ ክርስትያን ማለት ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተንሥኣላ፣ ተዝካር ሞቱን ትንሣኤኡን 

ዝኾነ መሥዋዕተ-ቅዳሴ ዚዓርገላ ኅርይቲ መዓልቲ ኅውነትን ድኅነትን እያ። በዛ መዓልቲ’ዚኣ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ከም’ቲ ኣብ ቀራንዮ ዝለበሶ ብመሳለቒ ከለሜዳ ዘይኮነስ፤ ሓቀይና ንጉሣዊ ልብሲ ለቢሱ እዩ 

ዚግለጽ። “ኣብ ማእከል’ተን ቀወምቲ ቀንዴል ከኣ ክሳብ እግሩ ዝተኸድነ፤ ቕናት ወርቂ’ውን ኣብ ኣፍልቡ 

ዝተዓጥቀ ወድሰብ ዚመስል ረኣኹ” (ራእ.1፣13)። 

ኣቐዲሙ ከምዝተባህለ ነቲ ብዕለተ-ጐይታ ወይ ብሰንበተ-ክርስትያን ንኣምልኾ (መሥዋዕተ-ቅዳሴ) 

ዝተጋብአ ሕዝቢ፤ እዚ መጽሓፍ ራእይ ብወግዒ ኪንበበሉ ዝተዳለወ መልእኽቲ እዩ (ራእ.1፣3 ረአ)። 

ሰማያውያንን ምድራውያንን ኣምለኽቲ ንእግዚኣብሔርን፣ ነቲ ገንሸልን ንምስጋድን ንምምስጋንን 

ንምውዳስን ዚራኸቡላ ዕለት፤ እዛ ዕለተ-ጐይታ እያ። “ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን፤ ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ 

ባሕርን ኣብ’ኣቶም ዘለዉ ዅሎም ፍጡራን ድማ፣ ‘ውዳሴን ክብርን ግርማን ሥልጣንን ነቲ ኣብ ዙፋን 

ተቐሚጡ ዘሎን፣ ነቲ ገንሸልን ይኹን” (ራእ.5፣13)፤ ብምባል ነቲ ናይ ግብረ-ኣምልኾ ዝለዓለ ምልክት 

ውዳሴ ይገልጹ። ግብረ-ኣምልኾ ንሰማይን ምድርን ዘራኽብ፣ ዘኅብር ተግባር እዩ። ብፍላይ ኣብ ምሥራቓዊ 

ግብረ-ኣምልኾ፣ እቲ ግዜ መሥዋዕተ-ቅዳሴ ደቅሰብን መላእኽትን ኃቢሮም “እግዚኣብሔር ጐይታ ሠራዊት 

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እዩ፤ ኵላ ምድሪ ኸኣ ብኽብሩ መሊኣ ኣላ” (ኢሳ. 6፣1-4) እናበሉ ዚቀባበሉሉን 

ዘምልኹሉን ክቡር ጊዜ እዩ። ኣብ ግብረ-ኣምልኾ ኵሉ ሰብ ማዕረ እዩ። ሓቀይና ግብረ-ኣምልኾ ንዅሉ ናይ 

ዓሌትን፣ ጾታን፣ ሃብትን ኣፈላላይ ሰጊሩ ክንየዉ ዚኸይድ እዩ። መዓልቲ ጐይታ ድማ “እቶም ብሓቂ ዚሰግዱ 

ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን፣ ዚሰግዱላ ሰዓት እያ” (ዮሓ. 4፣23)። 

በዚ ዓይነት’ዚ እምበኣር ግብረ-ኣምልኾ፤ ናይ ኵሉ ክርስትያናዊ ሕይወት ምንጭን መፈጸምታን 

እዩ። በዛ ዕለተ-ጐይታ ከኣ ቤተክርስትያን ኣብ መኣዲ ጐይታ ትቕረብ፤ ንቓሉ ብምስማዕ፤ ንሥጋኡን ደሙን 
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ብምቕባል ከኣ ወትሩ ትሕደስን ትድልድልን። በቲ ኣብ መዓልቲ ጐይታ ዚብሠር ሕያው ቃልን፤ ዚቝረስ 

እንጌራን ማኅበር ኣመንቲ ትፍጠርን ትሕነጽን። በዛ መዓልቲ’ዚኣ እቲ ካብ ሙታን ዝተንሥአ መድኃኒና 

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ነቲ ሠለስተ ዓይነት ሥልጣኑ የግህድ፣- ናይ እግዚኣብሔር ሓቂ ዚነግር ነቢይ፤ 

ምስ እግዚኣብሔር ዘራኽብ ካህን፤ ሥልጣንን ክብርን ካብ ኣቦኡ ንወትሩ ዝጨበጠ ንጉሥ ምዃኑ ይገልጽ።  

“ ዝኾነይኹን ሰብ  ቅዱስ መጽሓፍ ሒዙ ምስ ዚርከብ፤ ብዕለተ ሰንበት ከኣ ኣብ ኣኼባ ክርስትያን ኣብ 

መሥዋዕተ-ቅዳሴ ምስ ዚሳተፍ፤ ቤተክርስትያን’ውን ኪሓንጽ ዝተረኽበ፤ ብሞት ኪቕጻዕ’ዩ….” ዚብል ኣዋጅ፤ 

ንጉሥ ዲዮክለሲያን ብ304 ዓመተ ምሕረት ኣመሓላሊፉ ነበረ። ኣቢተነ ኣብ እትበሃል፤ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ (ሎሚ 

ቱኒዝያ)፤ ኣብ ዝነበረት ንእሽቶ ዓዲ፤ ዚቕመጡ ዝነበሩ 49 ዚኣኽሉ ክርስትያን፤ ብመዓልቲ ጐይታ (ሰንበት) ኣብ 

እንዳ ኦክታቪዩስ ፈሊክስ ብጻዮም ተኣኪቦም ግብረ-ኣምልኾ እናፈጸሙ ከለዉ ብወተሃደራት ንጉሥ ብድንገት 

ተታሕዙ። ኣብ ቤትፍርዲ ምስ ቀረቡ፤ እቲ ዳይና “ስለምንታይ ብዕለተ ሰንበት ንኣምልኾ-ክርስቶስ ትእከቡ? 

ክልኩል ምዃኑ ትፈልጡ እንዲኹም…” በሎም። በዚ ክልኩል ዕለት’ዚ ንኣምልኾ ስለዝተኣከብኩም ገበነይናታት 

ኢኹም…” ምስ በሎም፤ ብኣፍ’ቲ መራሒኦም ገቢሮም፤ “ብዘይ ሰንበት ወይ መዓልቲ ጐይታ ክንነብር 

ኣይንኽእልን” ኢሎም ከምዝመለሹሉ ይዝንቶ። ሰንበተ ክርስትያን ምስቲ ኵሉ ብምኽንያት ትንሣኤ-ክርስቶስ 

ዝሓዘለቶ ዓሚቚ ትርጒም፤ ነኣኣቶም ኡነተይና መለለዪ መንነቶም እያ። ስለዚ  ሰንበት ምኽባር ማለት፣ ነኣኣቶም 

መድኃኒኦም ዚዝክሩላ ዕለት ጥራይ ዘይኮነትስ፤ ድኅነት ነፍስወከፎም ዚፍጸመላ፤ ክብርቲ ሰሙናዊት ፋሲካኦም 

ስለዝነበረት ነኣኣ ከይዘከሩን ከየኽበሩን፤ ክርስቶስ “ንዝኽረይ ግበርዎ” እናበለ ብጸሎተ-ኃሙስ ንተኸተልቱ 

ንዝሠርዓሎም ምሥጢረ ቅዱስ ቊርባን ከይፈጸሙ ኪውዕሉ ከምዘይክእሉ ነቲ ዳይና ንጹር ምላሽ ሂቦምሉ። እንተኾነ 

ብሰንክ’ዚ ዝቐረበሎም ክሲ ድሕሪ ብዙኅ ሥቓይ ብሰማዕትነት እምነቶም ገለጹን ኣረጋገጹን። 

ነኣና’ውን ዕለት-ጐይታ ዕለት-ኣምልኾትን ድኅነትን፤ ዕለት መንፈሳውን ሥጋውን ዕረፍቲ፤ ዕለት 

ቤተክርስትያን’ውን እያ። “ዕለተ-ትንሣኤ ዝመሠረቱ ብሓዋርያት ዝተመሓላለፈ ትውፊት፤ ቤተክርስትያን ኣብ 

ነፍስ ወከፍ ሰሙን፤ ናይ ጐይታ ዕለት ወይ ከኣ ሰንበት ተባሂሉ ዚጽዋዕ መዓልቲ ፋሲካዊ ምሥጢር ትዝክር። 

ስለ’ዚ ኣብ’ዚ መዓልት’ዚ ኣመንቲ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ቦታ ንኺእከቡ ትሑዛት እዮም። ቃል ኣምላኽ ኪሰምዑን፤ 

ቅዱስ ቍርባን ኪሳተፉን፤ በዚ ከኣ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥቓያትን ትንሣኤን ክብርን፤ ኪዝክሩን፤ “ብናይ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ትንሣኤ ብብዝኂ ምሕረቱ ገይሩ፣ ካብ ሙታን ንሕያው ተስፋ ከምብሓዲሽ ንዝወለዶም ኣምላኽ” 

(1ጴጥ.1፣3) ከመስግኑ ኣለዎም” (ቅዱስ ጉባኤ 106)።  

ወድሰብ ምእንቲ ምድራዊ እንጌራን ግዚያዊ ምቾትን ጥራሕ ኪነብር እንተፈተነ፤ ነቲ ዚብህጎ ሓጐስን 

ቅሳነትን በኣኡ ጥራሕ ኪረኽቦ ከም ዘይኽእል ሰብኣዊ ተመክሮ ዚምስክሮ እዩ። ከመይ “ሰብ ካብ ኣፍ-ኣምላኽ 

ብዚወጽእ ኵሉ ቃል ደኣ’ምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ” (ማቴ.4፣4)። ስለ’ዚ ምእንቲ ሰብኣውን ሥጋውን 
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ጥዕናን ዕቤትን፤ ምእንቲ መንፈሳዊ ስጒምትን እንተወሓደ ሰናብትን ካልኦት ዓበይቲ በዓላትን ብዓብይ ኣኽብሮት 

ኪተሓዛ፣ ግቡእ ትርጕም ኪወሃበን ይግባእ። ብፍላይ “እዛ ናይ ጐይታና ዕለት፤ እታ ቀንዲ በዓል ምዃና፤ ምእመናን 

ኪንገሩን ኪመሃርዎን ኣለዎም። ስለ’ዚ እዛ መዓልቲ’ዚኣ ብሓቂ ናይ ደስታን ናይ ዕረፍትን ትኸውን። ካልእ ዝኽረ-

በዓላት ብሓቂ ዓበይቲ እንተ ዘይኮይኖም፤ ናይ ምሉእ ሊጡርጊያዊ ዓመት መሠረትን ቀንድን ካብ ዝኾነት ሰንበት 

ንላዕሊ ዳምነት ኪወሃቦም የብሉን”(ቅዱስ ጉባኤ 106)። ነዚ ኪምህሩ ዘለዎም ድማ ወገነ-ክህነት እዮም። 

ሎሚ ምእመናን ደቂ ቤተክርስትያን ንሰንበተ-ክርስትያን ብኸመይ ነብዕላ ኣሎና? ሰንበት ንጓይላን 

ንሳዕሳዒትን፤ ንነገርን ባእስን ዘይኮነ፤ ንሰላምን ቅሳነትን፤ ንዕረፍትን ኅውነትን፤ ንኣምልኾን ንግብረ-ሠናይን እያ 

ተመዲባ። ኣብ ቍምስናታትና፣ ኣብ ገዳማትና ኣብ ስድራቤታትና ንመዓልቲ ጐይታ ብኸመይ ከነብዕላ ንርከብ? 

ሊጡርግያና ብኣኰቴተ ቊርባን ዘቅዱስ ኣትናቴዎስ ገቢሩ፤ ብዛዕባ ክብሪ ሰንበት ዚብለና ንስማዕ፥ “ንዑ ናዕብያ፣ 

ንዑ ንወድሳ፣ ንዑ ናክብራ፣ ንዑ ናብዕላ፣ ለበኵረ በዓላት እንተ ይእቲ ሰንበተ ክርስትያን ቅድስት፤ ወንበል ዛቲ 

ዕለት እንተ ገብረ እግዚኣብሔር፤ ንትፈሣሕ ወንትሓሠይ ባቲ፣ ወንዘምር ምስለ ኣሳፍ ነቢይ እንዘ ንብል፣ 

’ተፈሥሑ በእግዚኣብሔር ዘረድኣነ’። = ንዑ ነዕብያ፣ ንዑ ንወድሳ፣ ንዑ ነኽብራ፣ ንዑ ነብዕላ። ከመይ ንሳ 

በዅሪ በዓላት ዝኾነት ቅድስቲ ሰንበት ክርስትያን እያ። እዛ ዕለት’ዚኣ በኣኣ ክንሕጐስን ደስ ኪብለናን 

እግዚኣብሔር ዝገበራ ዕለት እያ ንበል። ምስ ነቢይ ኣሳፍ ኮይንና ከኣ በቲ ዝረድኣና እግዚኣብሔር ተሓጐሱ 

እናበልና ንዘምር” (ኣቈቴተ ቊርባን ዘቅዱስ ኣትናቴዎስ)። 

 

እግዚኣብሔር ወትሩ መደብ ድኅነቱ ይገልጽ 
 

ናብ ዕብራውያን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ኣነጺሩ ከምዚብሎ፣ “ኣምላኽ ብዙኅ ሳዕን ብብዙኅ መንገድን 

ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦም። ኣብዘን ዳኅረዎት መዓልታት ግና ነኣና በቲ ወራስ-ኵሉ ዝገበሮ 

በኣኡ’ውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና። ወልድ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ዜንጸባርቕ፤ ንዅሉ ነገር ብኃይሊ 

ቃሉ ዜቕውም፦ ብባህሪኡ ፍጹም ኣርኣያ እግዚኣብሔር ዝኾነ እዩ” (ዕብ.1፣1-3)። ብተሠግዎቱን፣ ስብከቱን፣ 

ሥቓያቱን (ሕማማቱን) ትንሣኤኡን፣ ማለት ብቓሉን ብግብሩን ኣውራ ከኣ ብኣካሉ፣ መድኃኒና ጐይታና 

ኢየሱስ ክርስቶስ ምልኣት ግልጸት እግዚኣብሔር ምዃኑ ባዕሉ ኣርእዩናን ኣግሂዱልናን እዩ። እግዚኣብሔር 

በቲ ሓደ ወዱ ዝሃበና ግልጸት ኣስተርእዮ (ብግሪኽ ኤጲፋንያ) ይበሃል። ኣብ ቤተልሔም ንማርያምን ዮሴፍን 

ጓሶትን ተገልጸ። ከምኡ’ውን ኮኸብ መሪሑዎም ነቲ ሕፃን ኪሰግዱሉ ካብ ምሥራቕ ዝመጽኡ ሰብኣ-ሰገል፤ 

በኣኣቶም ገቢሩ ድማ ንዅሉ ዓለም ተገሊጹሉ ማለት እዩ። “ክርስቶስ ኣስተርኣየ ውስተ ዓለም፣ እምድንግል 
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ተወልደ፣ ክሡተ ኮነ፤ እንዘ ይትኤዘዝ ለኣዝማዲሁ ከዊኖ ሰብአ፣ በዮርዳኖስ ተጠምቀ” (ዋዜማ ዘበዓለ ጥምቀት)። 

እቲ ብዓይኒ ደቅሰብ ዘይረአ ረቂቕ መንፈስ ዝኾነ እግዚኣብሔር፣ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል 

ተወሊዱ ኣብ ዓለም ብጋህዲ ተራእየ፣ ከም መንም ውሉድ-ሰብ ንቤተሰቡ ተኣዘዘ፣ ኣብ ዮርዳኖስ ከኣ 

ተጠምቀ። 

ሀ. ፍቓድ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለጸልና። ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ እንኪጽሕፍ፤ 

ብተኣምራዊ ራእይ ካብ እግዚኣብሔር ግልጸት ከምዝተቐበለ ይነግር፤ “…ኣምላኽ ብራእይ ስለዝገለጸለይ 

እየ ዝደየብኩ” (ገላ. 2፣2)። ዚበዝሕ ግዜ ግና እግዚኣብሔር በቶም ዝመረጾምን ፍሉይ ኃላፍነት 

ዘልበሶምን፣ ሓዋርያት፣ ጳጳሳት፣ ካህናት፣ መምህራን ትምህርተ ክርስቶስ ኣቢሉ፤ ሽማግለታት 

ቤተክርስትያን፣ ብሓፈሻ ነኣና ብዚመስሉ ሰባት ኣቢሉ ኣብቲ እንነብሮ ዕለታዊ ሕይወትናን ስራሕናን 

ከሎና እዩ ብቋንቋናን ብልምድናን ዚዛረበናን ፍቓዱ ዚገልጸልናን። ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ 

ኪጽሕፍ ከሎ፣ “ሕጂ ግና ኣኅዋተየ፣ ብራእይ ወይ ብፍልጠት፣ ወይ ብትንቢት፣ ወይ ብትምህርቲ፣ 

ዘይኮነስ ቋንቋታት እናተዛረብኩ ናባኻትኩም እንተ ዝመጽእ እንታይ ምጠቐምኩኹም?” (1ቆሮ.16፣6) 

እናበለ፤ በቲ እግዚኣብሔር ዝመደበሉ ጸዋዕታን ህያባትን ንመድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 

ከምዝሰበኸሎም የረጋግጽ። 

ለ. ክርስቶስ ናይ’ቲ ዝለኣኾ ኣቦኡ ቀዳማይን ፍጹምን ገላጺ እዩ። ወልደ እግዚኣብሔር ብርሃን ዓለም፤ ነቲ 

ኣብ ጸልማት ዚነብር ሕዝቢ ወይ ውልቀሰብ የብረሃሉ’ሞ ገጽ-ኣምላኽ ከምዚርኢ፣ ፍቓድ-ኣምላኽ 

ከምዚፈልጥ ይገብሮ። እቲ ፍልጠት ከኣ ተመሊሱ ናብ እምነት እዩ ዚመርሕ። ”እቲ በኣይ ዚኣምን ዘበለ 

በቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር በኣይ ኣይኮነን ዚኣምን። እቲ ነኣይ ዚርኢ ነቲ ዝለኣኸኒ’ውን ይርእዮ እዩ። 

እቲ በኣይ ዚኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ኸይነብር፤ ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጺአ ኣሎኹ” 

(ዮሓ.12፣44-46)። ከምዚ ዝበለ እምነት ከኣ ናብ ተኣዝዞ የብጽሕ። ሓድሓደ ግዜ’ውን መለኮታዊ ሓቂ 

ብቀጥታ ንደቂ ሰብ ኪግለጽ ንረኽቦ ኢና። “ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ’ዩ ዝገለጸለይ እምበር፤ ካብ ሰብ 

ኣይተቐበልኩዎን፤ ብሰብ’ውን ኣይተመሃርኩዎን” (ገላ.1፣12)። “ከምቲ ቅድም ብሓጺሩ ገሊጸልኩም 

ዝነበርኩ፣ እግዚኣብሔር ነቲ ምሥጢር ብራእይ ኣፍለጠኒ” (ኤፈ.3፣3)። እዚ ግን ከም ልሙድ ኣሰራርሓ 

እግዚኣብሔር ኪውሰድ ኣይከኣልን።  

ሐ. ንኣቦን ወልድን ዚገልጽ መንፈስ ቅዱስ እዩ። “ካልእ መጸናንዒ(ዚከላኸል/ዚጣበቕ) ማለት መንፈስ ቅዱስ 

ከም ዚልእኽ፤ ኢየሱስ ቀቅድሚ ፋሲካኡ ኣበሠረ። እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ኣትሒዙ ዚሰርሕ፤ 

ኣቐዲሙ’ውን ብነቢያት ተዛሪቡ ዝነበረ “መንፈስ (ቅዱስ)” ምእንቲ ኪምህሮምን፣ ናብ “ምልኣት ሓቂ” 

(ዮሓ.14፣17) ኪመርሖምን፤ ሕጂ ምስ ኣርድእቱ ኪኸውን እዩ። መንፈስ ቅዱስ እምበኣር ማዕረ 
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ኢየሱስን ኣቦን ከም ሓደ ካልእ መለኮታዊ ኣካል ኮይኑ ተገልጸ” (መዝ.ሃይ.243)። ነቲ መደብ ድኅነቱ 

ሰሚዖም ዝኣመኑ፤ ኣብኡ ጸኒዖም ንኺነብሩ እግዚአብሔር ብጸጋኡ ይሕግዞም። “ብመሠረት’ቲ ኻብ 

ዘለዓለም ተሠዊሩ ዝነበረ፤ ሕጂ ግና ዝተገልጸ ምሥጢር፣ ከም’ቲ ኣነ ዝሰብኮ ወንጌልን፣ ከም’ቲ ብዛዕባ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ዚስበኾ ዘሎን ገይሩ ኣብ እምነትኩም ደው ከብለኩም ንዚኽእል ኣምላኽ ክብሪ 

ይኹኖ” (ሮማ. 16፣25)። 

መ. ኣብ መጨረስታ ዓለም ዚግለጽ ሥልጣንን ክብርን ቅድስናን እግዚኣብሔር፤ እዚ ዚስዕብ ሓድሓደ 

ጥቕስታት፤ ኣብ’ዚ እኹል መረዳእታ ኪኾኑና ይኽእሉ እዮም። ፍርዲ ንዚምልከት “ግናኸ ብትርኻን፣ 

በቲ ምንሳሕ ዝኣበየ ልብኻን፣ በታ ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ ዚወርደላ መዓልቲ ቝጥዓ ንርእስኻ መቕዘፍቲ 

ትእክብ ኣሎኻ” (ራእ.2፣5)፣ ንጻማ ተኣማንነት ብዚርኢ፣ “እምነትኩም ግና ምስ ተፈተነት ኣዝዩ ዝበለጸ 

ዋጋ ኣለዋ፤ ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪግለጽ ከሎ፤ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ከተም-ጸኣልኩም እያ” 

(1ጴጥ.1፣7)። ብዛዕባ ጸጋ-ኣምላኽ ድማ “…ሓቛቑ ልብኹም ተዓጠቑ፤ ከምኡ’ውን ተጠንቀቑ፥ 

ተስፋኹም ከኣ ብምሉኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገልጸ ኣብ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን” (1ጴጥ.1፣13) 

ይኹን። ንፍጹም ሓጐስ ብዚምልከት “ንሱ ብግርማ ኪግለጽ ከሎ ኣዝዩ ባህ ከብለኩም እዩ’ሞ፤ ኣብ 

ሥቓይ ክርስቶስ ክትካፈሉ ከሎኹም ተሓጐሱ” (1ጴጥ 4፣13)።  

እምበኣርከስ፣ ገላጽን ተገላጽን እቲ ምንጪ ኵሉ ሓቂ ዝኾነ እግዚኣብሔር እዩ። ሓቂ ህያብ ኣምላኽ 

እያ። እግዚኣብሔር እንተዘየብርሃልና በቲ ድሩት ኣእምሮናን ጻዕርናን ጥራሕ ክንርድኣ ከም ዘይንኽእል 

ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ደቅሰብ ንሓቂ ዋናታታ ከምዘይኮኑ ኪፈጥርዋ’ውን ከምዘይክእሉ ወትሩ ኪዝከር ዘለዎ 

ጉዳይ እዩ። ንሓቂ ካብ እግዚኣብሔር እዮም ብትሕትና ዚቕበልዋ። “መደብ መለኮታዊ ግልጸት ኣብ ሓደ 

እዋን ማዕረ ማዕረ “ብተግባርን ብቓልን” ተፈጺሙ። ተግባርን ቃልን ኣጸቢቑ ዝተኣሳሰረን፤ ነንሓድሕዱ 

ንምብርራህ ዚተሓጋገዝን እዩ። መደብ ኣምላኽ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ‘መለኮታዊ ብልኃት’ ኣለዎ፦ ደረጃ 

ብደረጃ እግዚኣብሔር ንሰብ ሓሳባቱ ይገልጸሉ፣ የሳትፎ፦ በብስጕሚ ከኣ ነቲ ምእንትኡ ዚገብሮ መልዕልተ 

ባሕርያዊ ግልጸት ንኺቕበል የሰናድዎ። እዚ ግልጸት’ዚ ኣብቲ ሥጋ ዝለበሰ ቃሉ፤ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ይፍጸም” (መዝ.ሃይ. 53)።  

እግዚኣብሔር፣ ነቲ ናይ መደብ ድኅነቱ ግልጸት ንመድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣረኪቡዎ 

እዩ። “እዚ ብቕልጡፍ ኪኸውን ዘለዎ፣ ነገልገልቱ ምእንቲ ኪገልጸሎም ኢሉ፣ ኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ 

ዝሃቦ ራእይ እዩ (ራእ.1፣1)። ኢየሱስ ክርስቶስውን ባዕሉ ኣብ ወንጌሉ፣ “ትምህርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ 

እዩ’ምበር ናተይ ኣይኮነን” (ዮሓ.7፣16)። “ንወድሰብ ልዕል ምስ ኣበልኩምዎ፣ ኣነ ንሱ ከም ዝኾንኩን፣ 

ከምቲ ኣቦይ ዝመሃረኒ ከም ዝገብር’ምበር፤ ካብ ርእሰይ ሓንቲ ከምዘይገብርን፣ ሽዑ ክትፈልጡ ኢኹም” 
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(ዮሓ.8፣28)። “ምኽንያቱ ኣነ እንታይ ከምዝብልን እንታይ ከም ዝዛረብን፤ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ባዕሉ ዝኣዘዘኒ 

እየ ዝዛረብ ዘሎኹ እምበር ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን” (ዮሓ.12፣49) ብምባል ደጋጊሙ የረጋግጽ። ስለ’ዚ 

ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ ዝለኣኾ ኣቦኡ መደብ፤ እቲ እንኮን እሙንን ፍጹምን ገላጺ እዩ። ንርእሱ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ፣ ዝተወልደ’ምበር ዘይተፈጥረ ስለዝኾነ ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊ፣ 

“ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ’ኳ የልቦን፦ እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቝፊ ኣቦ ዘሎ፤ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ፤ 

ንሱ ገለጾ” (ዮሓ. 1፣18) ይብል። 

ግልጸት ኣምላኽ ብኸመይ ትቕበሎ? 
 

“ኵሉ ሰብ ኪድኅን ድላይ ኣምላኽ እዩ” (1ጢሞ.2፣4)። እግዚኣብሔር ብምሕረቱ በቲ ሓደ ወዱ፣ 

ምሳና ዝምድና ኪተክል፤ ምሳና ምስ ድኹማትን፣ ኃጢኣተይናታትን፣ ብፍቕሪ ኪራኸብ፣ መደብ ድኅነቱ 

ኪገልጸልና ካብ ደለየ፤ ንሕናኸ ብወገንና ብኸመይ ዝበለ መንፈስ ክንምልሸሉ ይግባእ? ብግሊ ኮነ ብኃባር 

ብኃይልና ጥራሕ ደኾን ክንምልሸሉ ንኽእል ንኸውን? ወይስ ፍሉይ ሓገዝ የድልየና እዩ? ንግልጸት ኣምላኽ 

ቅኑዕ ምላሽ ንምሃብ ፍሉይ ሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ከድልየና ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። “እቲ ዝተገልጸ 

ሓቅታት (እምነት) ኣብ ምርዳእን ምግንዛብን፤ ናብ ካልኦት ኣብ ምምሕልላፍን ከኣ ኵሎም ምእመናን ነናቶም 

እጃም ብምብርካት ይሳተፉ። ነዚ ዚምህሮምን ናብ ምልኣት ሓቂ (ዜብጽሖምን) ዚመርሖምን መንፈስ ቅዱስ 

ብቅብኣት ተቐቢሎምዎ እዮም” (መዝ.ሃይ.91)። ቅዱስ መጽሓፍ ምንባብ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን፥ ብኸመይ 

ዝበለ መንፈስ ከም ዚንበብ ወሳኒ እዩ። እምነታዊ ግብረ-መልስና ምሉእን ፈርያምን ምእንቲ ኪኸውን ከኣ፤ 

ራእይ ዮሓንስ ዘቕርቦ ሓሳብ ኣለዎ፥ ኣቐዲመን ኣብ ዝተጠቕሳ ቀዳሞት ምዕራፋቱ ከምዘመልክቶ፤ ፍረ ዘለዎ 

ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ፤  ነዘን ዚስዕባ ሠለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት ዘጠቓልል ኪኸውን ኣለዎ ይብለና።   

ሀ. እቲ ንግልጸት ኣምላኽ ብጥንቃቐ ዘንብብ ብፁዕ እዩ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ ቅዱስ መጽሓፍ ብግሉ ንዘንብብ 

ተራ ኣንባቢ ጥራሕ ኣይኮነን ዘስምዕ። ኣብ ልማድ ኣይሁድ’ውን ከምዝነበረ (ሉቃ.4፣16 ርአ)፣ እቲ 

ዘንብብ ብፍላይ፤ ኣብ ቅድሚ’ቲ ንግብረ-ኣምልኾ ዝተጸምደ ሕዝበ እግዚኣብሔር፣ ቃል-ኣምላኽ  

ዘበሥር፣ ዘንብብ፣ ዘስምዕ ዘቃልሕ፣ ዚእውጅ ኣገልጋሊ ማለት እዩ (ግ.ሓ.13፣15 ረአ)። ሎሚ’ውን 

እንተኾነ ኣብ ሰበኻና ኣብ ስድራቤትና ንቃል-እግዚኣብሔር ኣብ ግብረ-ኣምልኾና ብኸመይ ዝበለ 

መንፈሳውነትን ንጹርነትን ነቃልሖ? ነቲ ኣብ ቅዳሴ ዚንበበሉ ወገናት ቅዱስ መጽሓፍ ሕዝበ ክርስትያን 

ብንጹርዶ ይሰምዖ? ወይስ በዘልማድ እዩ ተነቢቡ ዚሓልፍ? ቃል ብሥራት ምስ ተቓልሐ፣ ኣብ ልቢ 

ሰማዒ ገለ ዓይነት ምላሽ ከኸትል ኣለዎ። ብእምነት ዝተሰምዐ ቃል እግዚኣብሔር፤ ኣብ’ቲ ሰማዒ ናይ 
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ታሕጓስ፣ ናይ ምግራም፣ ሓዘን፣ ጸጸት፣ ወይ ሕቶ እንተዘየለዓዒሉ ኣብ’ቲ ዘቃልሕ ሰብ፣ ወይ ኣብ’ቲ 

መሳርሒ (ቋንቋ) ወይ ሰማዒ፤ ገለ ጸገም ኣጋጢሙ ኣሎ ማለት እዩ። 

ለ. እቲ ንግልጸት ኣምላኽ ብእምነት ዚሰምዕ ብፁዕ እዩ። ምስማዕ ብእዝኒ ጥራይ ዚፍጸም ተግባር ኣይኮነን፣ 

ብፍላይ ብናይ ቅዱስ መጽሓፍ ኣበሃህላ ብልቢ ኢና እንሰምዕ። እምነት ከኣ ካብ ምስማዕ እያ እትመጽእ። 

“እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ፤ እቲ ዚስማዕውን ቃል ክርስቶስ እዩ” (ሮማ.10፣17)። እዚ ብሓቂ 

ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ዘድምዕ ስራሕ ዚፍጽም ሰማዒ እዝኒ፣ እምነት ዝዓዘዞ ዘስተውዕል 

ልቢ፤ ምስ ዚረክብ እዩ። ኢየሱስ ብቃሉ ከምዝመሃረና እቲ እንሰምዖ ቃል-እግዚኣብሔር “ኣብ ጽቡቕ 

መሬት ወደቐ፦ ገሊኡ ሚእቲ፣ ገሊኡ ስሳ፤ ገሊኡ ድማ ሠላሳ  ፈረየ” (ማቴ.13፣8-9)። ምስማዕ ናብ 

እምነት፣ እንተዘይመርሐ ፍረ-ኣልቦ ይኸውን። ኢየሱስ፣ “እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ” (ማቴ.13፣9) 

ኪብል ከሎ፤ ኣእዛን ከምዘሎና ጠፊእዎ ኣይኮነን። ግና ዝተፈላለየ ዓይነት ምስማዕ ከምዘሎ፣ እሞ እቲ 

ፍረ ዘምጽእ ምስማዕ ንኪህልወና እዩ ዚዕድም ዘሎ። ስለ’ዚ ኣሰማምዓና ከነመሓይሽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

ብፍርቂ ልብና እንሰምዖ ቃለ-እግዚኣብሔር ዚበቅዕ ፍረ ከፍሪ ኣይክእልን እዩ። ኣድማዒ ምስማዕ እንታይ 

ከም ዘፍሪ ከኣ ኤርሚያስ ነቢይ ንዚብሎ ንስማዕ። “ኦ! እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሠራዊት፤ ንስኻ 

ተዛረብካኒ፤ ኣነ ኸኣ ነቲ ዝተዛረብካኒ ቃላት ኵሉ ሰማዕክዎ። ብስምካ ዝተሰምየ ናትካ እዩ’ሞ ቃላትካ 

ንልበይ ሓጐስን ፍሥሓን መልኦ” (ኤር.15፣16)። 

ሐ. እቲ ንግልጸት-ኣምላኽ ብምሉእ ልቢ ዚእዘዝ ብፁዕ እዩ። ነቲ ዘንበብካዮን ዝሰማዕካዮን ብግብሪ እንተ 

ዘይተኣዘዝካዮ ትርጒም ኣይህልዎን። ቃል-ኣምላኽ ምስማዕ ዓቢይ ዕድል ዓቢይ ጸጋ እዩ። ንቃል-ኣምላኽ 

ኣብ ግብሪ ምውዓል ግን ግቡእነትን ኃላፍነትን እዩ። ክርስቶስ’ውን ባዕሉ ኣብ ወንጌሉ “ፍቓድ’ቲ ኣብ 

ሰማይ ዘሎ ዚገብር ደኣ’ምበር፤ ጐይታይ! ጐይታይ! ዚብለኒ ኵሉ ናብ መንግሥተ ሰማያት ኣየኣቱን 

እዩ” (ማቴ.7፣21) ኪብል ኣነጺሩልና ኣሎ። ከም እግዝእተነ ማርያም “ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ!” ድሕሪ 

ምባል፤ ኲልና ነቲ ዝኣቶናዮ ቃል ብግብሪ ክንፍጽም ትሑዛት ኢና።  ብዙኅ ግዜ ተኣዝዞ ይኸብደና 

እዩ። ንመድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ቀሊል ኣይነበረን። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ ኣብ 

ጌተሰማኒ፣ “ኦ! ኣቦይ፣ ፍቓድካ እንተኾይኑስ፣ ነዛ ጽዋዕ’ዚኣ ካባይ ኣኅልፋ፤ ግናኸ ፍቓድካ ደኣ’ምበር 

ፍቓደይሲ ኣይኹን” (ሉቃ.22፣42) እናበለ ጸለየ። ብእምነት ዚፍጸም ተኣዝዞ ብመሠረቱ ሕይወትካ  

ናብ ምልዋጥ ይመርሕ፥ ኣብ መጨረሽታ ከኣ ናብ ድኅነት ዘለዓለም የብጽሕ። “እታ ዝጾረትካ ከርሥን 

ዘጥበዋኻ ኣጥባትን ብፁዓት እየን” ክትብል ሓንቲ ሰበይቲ ኣድንቖኣ ምስገለጸትሉ፤ ኢየሱስ ኸኣ 

“ብፁዓንሲ እቶም ንቓል-ኣምላክ ዚሰምዕዎን ዚሕልዉዎን እዮም በላ” (ሉቃ.11፣27-28)። 
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በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያት’ምበኣር ደቅሰብ ካብ እግዚኣብሔር ዚረኽብዎ ሓቂ ክልተ ገጽ ኣለዎ 

ኪበሃል ይከኣል። ግልጸት ካብ ኣምላኽ ደኣ ይኹን’ምበር ብወገን ደቅሰብ’ውን ሓቂ ንምርካብ ጻዕርን 

ተወፋይነትን ኪግበር የሓትት እዩ። ነዛ ሓቂ እዚኣ’ውን እቲ ከይተሃከየ ለይትን መዓልትን ንኪረኽባ 

ዚጽዕርን፤ብትዕግሥቲ ዚጽበን፤ሓገዝ ኣምላኽ ብምልማን ዚደልያን እዩ ዚቕበላ። “ እምበኣርከስ ንስኻ ንጉሥ 

ኢኻ” ኢሉ ጲላጦስ ንኢየሱስ፣ ምስ ሓተቶ፣ “ኣነ ንሓቂ ክምስክር እየ ዝተወለድኩ፤ ምእንትዚ’ውን እየ 

ናብዚ ዓለም ዝመጻእኩ፤ ወገን ሓቂ ዘበለ ዅሉ ኸኣ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ” (ዮሓ.18፣37) ኢሉ መለሸ። 

ቀጺሉ “ጲላጦስ ከኣ ‘ሓቂኸ እንታይ እዩ!’ በሎ” (ዮሓ.18፣38)። እንተኾነ ንሓቂ ኪእዘዛ ድልው ስለዘይነበረ፤ 

ቀኒዑ ንሕቶኡ ዚኸውን ምላሽ ኣይተጸበየላን። 

ንሓቂ ምፍላጥ በይኑ ኣይኣክልን፤ ንዝፈለጥካዮ ሓቂ ነኺስካ ምሓዝ፤ ብግብሪ ምስዓቡ ስለዘድሊ፤ 

ሓቂ ብኃላፍነት ተሕትት እያ። ብሓጺሩ እቲ ንድምጺ እግዚኣብሔር ጽን ኢሉ ዚሰምዕ፣ ነቲ ዝሰምዖ ከኣ 

ብቅንዕና ኪፍጽም ዚደሊ ሰብ’ዩ ንሓቂ ኪረኽባ ዚኽእል። ንግልጸት-ኣምላኽ ዚቕበሉ ዚርእዩ፣ ዚርድኡ ከኣ 

እቶም ብመደብ ፍቓዱ በብጊዜኡ እግዚኣብሔር ዝመረጾምን፣ ዘብርሃሎምን ኣገልገልቱ ኪኾኑ ዝመደቦምን 

ውልቀ-ሰባት፣ ማኅበራት፣ ኣብያተ-ክርስትያን እዮም።  ንደቀመዛሙርቱ “መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ 

እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን” (ዮሓ.14፣6) ኪብሎም ከሎ ክርስቶስ፤ ምንጪ ሓቂ 

ኣበይን ከመይን ምስመንን ከምትርከብ ኪምህረና ደልዩ እዩ። ኢየሱስ ሓቂ ብርእሳ እዩ። ንሓቂ ብትሕትና 

ዝተቐበለ ከኣ፤ ኣብ ኵሉ ይዕወት። “ስለዚ ኢየሱስ ነቶም በኣኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ፣ ‘ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ 

እንተጸናዕኩም ብሓቂ ደቀመዛሙርተይ ኢኹም። ንሓቂ ክትፈልጡዋ ኢኹም፣ እታ ሓቂ ድማ ሓራ 

ከተውፀኣኩም እያ” (ዮሓ.8፣32)። ብሓጺሩ ንሱ ንሓቂ ዝጨበጠ፤ እቲ ኡንኮ  ርትዐይና ዳይናን ጐይታ-

ታሪኽን እዩ። ናይ መጨረሽታ ቃል ካብኡ ምዃና ሓዲስ ኪዳን ብምሉኡ ይምስክር።  

 

ነተን ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያን ፍሉይ ስምዕታ፣ 
 

“ቃል ኣምላኽ ሕያውን ዚዓይን እዩ፤ ነፍስን መንፈስን መገጣጠምን ኣንጕዕን ክሳብ ዚፈላሊ ዚቘርጽ፣ 

ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዚበልሕ እዩ” (ዕብ. 4፣12)። ቅድሚ ኵሉ ቃል እግዚኣብሔር ማለት፤ እቲ ሕያው 

ወልደ/ቃል እግዚኣብሔር መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፤ ምዃኑ ክንፈልጥ የድሊ። ስለዚ እተን 

ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያን፤ ኣብ ግዜ ጸበባአን ክርስቶስ ንዘመሓላለፈለን መልእኽቲ ሰሚዐን ኣብ ግብሪ 

ከውዕልኦ ከም ዝተጸወዓ ነስተውዕል። መጀመርያ እቲ ኣብ ነፍስወከፍ ቤተክርስትያን ዘሎ ጽቡቕ ጎድኒ 

ይስመ፣ ይነኣድውን። በቲ ካልእ ወገን ከኣ ኣብ ሕይወተን ብዓመታት ዝተዋሃለለ ዛሕሊ፣ ሸለልትነት ወይ 
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ረስዓ፤ መናፍቕነት’ውን ከይተረፈ ከምዘርኣያ የመልክተለን። እቲ ንነፍስወከፍ ቤተክርስትያን ዝተዋህበ 

መልእኽቲ ፍልይ ዝበለ መለለዪ’ኳ እንተለዎ፤ እዘን ዚስዕባ ኣርባዕተ ነጥብታት ግን ንኵላተን ዚምልከታ 

እየን ክንብል ንኽእል።   

ሀ.  እዘን ኣብያተ-ክርስትያን ኵላተን ነቲ ብዓቢይ ፍቕርን ታሕጓስን ኣብ ክርስቶስ ዝኣመናሉ ቀዳማይ 

እምነት፤ ቀዳማይ ፍቕሪ ኪዝክራ፤ ኣብኡ ጸኒዐን ኪነብራ ይዕደማ። ብፍላይ ኣብ ግዜ ጸበባን ፈተናን፣ 

ነቲ ዝተበገስካሉ ናይ ንግሆኻ ፍቕርን፣ እምነትን ምዝካር ኣዝዩ ኣገዳስን ጠቓምን ከምዝኾነ የረጋግጸለን። 

“ነቲ ብርሃን ምስ ተቐበልኩም፣ ምስ’ቲ ዂሉ ገድልን ሥቓይን ተዓጊሥኩም ንዘኅለፍኩምወን ቀዳሞት 

መዓልታት ዘክርወን” (ዕብ. 10፣32)። 

ለ. ኵላተን ከኣ ብዝሓዝኦ ዛሕሊ ኮነ፣ ብዘርኣያኦ ሸለልትነት ወይ ስሕተት ኪንሰሓ፦ ካብ ጌጋአን ኪእረማ፣ 

ናብ ልበን ኪምለሳ መጸዋዕታ ይቐርበለን። ብፍላይ ኣብ ጊዜ ስደትን ጸበባን ዘጋጥመን ፈተናታት፤ 

ብዙኅን ኃያልን ስለዝኾነ ኣብ መንፈስ ፍርሕን ጥርጣረን ወዲቐን ኪኾና ይኽእላ እየን። ነዚ ፈውሱ 

ድማ ተነሲሕካ ናብቲ መሠረታዊ ሕይወት ምምላስ እዩ። “ደጊም እንታይ ከምዝተመሃርካን 

ከምዝሰማዕካን ዘክር፤ ሓልዎ፣ ተነሳሕ’ውን” (ራእ. 3፣3)። 

ሐ. ሕጂውን፣ ኣብ መጀመርታ ምስ ክርስቶስ ንዝኣተውኦ ቃልኪዳን መኽበርትን፤ እሙናት መስከርትን 

ኮይነን ፍቓዱ ኪፍጽማ፤ መንገዲ ወንጌልን ትምህርቲ ሓዋርያትን ኪሕልዋ፤ በኣኡ ተማእዚዘን ኪካየዳ 

እዩ ዚንገረን ዘሎ። 

መ. ተመሊሰን ናብ ዛሕሊ እምነት ወይ ጊጉይ ትምህርቲ ከይወድቃ መጠንቀቕታ ይህበን። “ናብ ፈተና 

ኣይተእትወና፣ ካብ ክፉእ ደኣ ኣድኅነና” ዚብል ባዕሉ ንዝመሃረን ጸሎት ብምዝካር፤ ወትሩ ኪነቕሓ 

ከምዘለወን ብጽኑዕ የተሓሳስበን። “እምበኣርሲ ነቲ ብዙኅ ዓስቢ ዚህብ ትብዓትኩም ኣይትደርብዩዎ። 

ፍቓድ-ኣምላኽ ምእንቲ ክትገብሩን፤ ነቲ ዘተስፈዎ ኸኣ ክትቅበሉን፦ ጽንዓት የድልየኩም እዩ” 

(ዕብ.10፣35-36)። ”ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ፍጹም ኮይኑ ኣይረኸብኩዎን እሞ ንቑሕ ኩን” 

(ራእ. 3፣2)።  

 ዚሰምዕ እዝኒ ዘስተውዕል ልቢ ዘለዎ ነፍስወከፍ ሰብ ወይ ማኅበር ኣመንቲ/ (ቤተክርስትያን) ንቓል-

እግዚኣብሔር ቀዳምነት ዚህቡ፣ ንቓል-እግዚኣብሔር ብእምነትን ብትሕትናን ጽን ኢሎም ዚሰምዑ ንዝኾነ 

ይኹን ፈተና ብጽንዓት ከሸንፉ፤ በቲ ኃይሊ ዚህቦም ክርስቶስን ምስኡ ኮይኖምን ኪዕወቱ ከምዝኾኑ ኣብ 

መጨረስታ ዚህቦ ቃል-ርግጽነት እዩ። በሓቂ ኸኣ ኣብ ኵለን’ተን ሾብዓተ መልእኽትታት፤ እዘን “ምስማዕ፣ 

ምጽናዕ ምስዓር” ዚብላ ቃላት ምድግጋመን በጋጣም ኣይኮነን። ጽን ኢሉ ዚሰምዕ፤ ኣብ ግዜ ፈተና ዚጸንዕ፤ 
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ውዒሉ ሓዲሩ ምስ ክርስቶስ ከሸንፍ ምዃኑ ርጉጽ ነገር እዩ። “እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ-

ክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ” (ራእ.2፣7)። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ናብ ሰብ ሮማ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ፦ 

“እቲ ሠናይን ባህ ዜብልን ፍጹምን ዝኾነ ፍቓድ-ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ መርሚርኩም ምእንቲ ክትፈልጡስ 

ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ’ምበር፤ ነዛ ዓለም’ዚኣ ኣይትምሰልዋ” (ሮማ.12፣2) እናበለ፤ ብወንጌል 

ክርስቶስ ተመሪሕና ኣእምሮናን ሕይወትናን ብመንፈስ ቅዱስ ንኪሕደሰልና ክንልምንን ክንጽዕርን ከምዘሎና 

የዘኻኽር።  

ቤተክርስትያን ኤፈሶን 
 

 ነዛ ቤተክርስትያን’ዚኣ ዚዛረባ ዘሎ ክርስቶስ’ዩ፤ ንሱ “እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ሾብዓተ ከዋኽብቲ 

ዝኃዘ፣ ኣብ ማእከል’ተን ሾብዓተ ቐወምቲ ቀንዴል ወርቂ’ውን ዚነብር” (ራእ.2፣1) ኣብ ልዕሊታ 

ቤተክርስትያን ምሉእ ሥልጣን ዘለዎ እዩ። ቤተክርስትያን ንክርስቶስ ተኣዚዛ እትነብር እንተኾይና፤ 

እትፈርሃሉ ወይ እትደናገረሉ ነገር የብላን። መጓሰ ክርስቶስ ኪጸናንዓ ምኽንያት ኣለወን፤ ምኽንያቱ ሕይወቱ 

ኣኅሊፉ ዚህበለን እሙንን ኃያልን ሕያዋይን ጓሳ ኣለወን። “ኣነ ከኣ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እህበን፤ ንዘለዓለም 

ድማ ኣይጠፍኣን እየን፤ ካብ ኢደይ’ውን ዚምንዝዐን ሓደ’ኳ የልቦን” (ዮሓ. 10፣28)። ናይ’ቶም ዝሞቱ 

ትንሣኣኤ ዝኾነ ክርስቶስ፤ ንቤተክርስትያን ኣብ ኢዱ ሒዙዋ እዩ ዚነብር። 

ሀ. ኢየሱስ’ምበኣር ቅድሚ ዂሉ ንናይ ቤተክርስትያን ኤፌሶን ዘይስልኪ ጻዕርን ትዕግሥትን ተጻዋርነትን 

የሞግስ። ንኒቆላውያን ስለዘይሰዓበቶም እውን ይንእዳ። ኒቆላውያን ተኸተልቲ ኒቆላውስ እዮም። ንሱ 

ካብ’ቶም ኣብ ግብረ-ሓዋርያት እንረኽቦም ሾብዓተ ዲያቆናት ኮይኑ ጸኒሑስ፤ ደሓር ካብ ቤተክርስትያን 

ዝተነጸለ እዩ። እቲ ጊጉይ ትምህርቲ-ተኸተልቱ ከኣ እምነታዊ ሸለልትነትን ቀጥዒ ዘይብሉ ሞራላዊ 

ናጽነትን እዩ። “ብውሽጦም ዚምንጥሉ ተዃሉ እዮም’ሞ፤ ኣባጊዕ ተመሲሎም ካብ ዚመጽኡኹም 

ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቑ። ብፍሬኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም” (ማቴ.7፣15-16) ዚብል ትምህርቲ 

ሰሚዖም ዚበዝሑ ምእመናን ደቂ ኤፈሶን ኣይተቐበሉዎምን። 

ለ. ቀጺሉ ድማ ቤተክርስትያን ኤፈሶን፤ ነቲ ናይ ንግሆኣ ፍቕሪ ስለዝሓደገቶ ኢየሱስ ከምዝፈረደላ የፍልጣ። 

ጻዕርን ትዕግሥትን ደኣ የሃልዋ’ምበር፤ እቲ ናይ መጀመርያ ፍቕራስ ዛሕቲሉ እዩ። “እምነት ንእስነትክን፤ 

መርዓት ከሎኺ ክንደይ ከም ዘፍቀርክንን፤ ኣብ ጸምጸም በረኻ ኣብ’ቲ ዘይዝራእ ሃገር’ውን ከምዝሰዓብክኒ 

ይዝከረኒ ኣሎ” (ኤር.2፣2) ዚብል ትንቢት ኤርሚያስ ነቢይ ኣብ’ዚ ብንጹር ኪድገም ይከኣል። ናይ’ዛ 

ቤተክርስትያን’ዚኣ ጌጋ እንታይ’ዩ እንተተባህለ፤ ምእንቲ ሕግን ቅኑዕ ትምህርትን ክትብል፤ ነቲ ናይ 
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መጀመርታ ምዉቕ ፍቕርን ኅውነትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእተወቶ መሲላ ስለዝተረኽበት’ዩ ኪበሃል 

ይከኣል። 

ሐ. ስለ’ዚ ንድኅሪት ተመሊሳ ነቲ ውዑይ ፍቕራን፣ ጽኑዕ እምነታን ክትዝክር’ሞ፤ ተነሲሓ ናብ ልባ ክትምለስ 

ክትሕደስ ይምዕዳ። እቲ በታኒ ወዲ “ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ‘እንጌራ ዚተርፎም ኣገልገልቲ ኣቦይ 

ክንደይ እዮም!! ኣነ ግና ኣብ’ዚ ግዲ ብጥምየት እመውት ኣሎኹ፤ ተንሢአ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ” 

(ሉቃ.15፣17-18) ከምዝበለ፤ እዛ ኣብ ኤፈሳን እትርከብ ቤተክርስትያን’ውን፤ ነቲ ዝነበራ ምዉቕ ፍቕሪ 

እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ሓድሕድን ብምዝካር ዳግማይ ክትሕደስ ተጸዊዓ ማለት እዩ። 

መ. እንተዘይኮነ ግን ካብ ደምበ ጐይታ ክትወጽእ፤ ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን ዝነበራ ቦታ ብቀንዱ’ውን 

ክትሕደግ ምዃና፤ ምስናይ መጠቀቕታኡ ይንገራ። ምልክት ንስሓ ለውጢ-ሕይወት እዩ። ስለ’ዚ ቦታኣ 

ከተውሕስ እንተኾይና፤ ኣብ ሕይወታ መሠረታዊ ለውጢ ክትገብርን ከተርእን ኣለዋ። እዝኒ ዘለዎ፤ 

መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! (ራእ. 2፣7)። 

 

ቤተክርስትያን ስምርኔስ 
 

 ነታ ኣብ ስምርኔስ እትርከብ ቤተክርስትያን ዚጽሕፈላ ዘሎ፤ “እቲ ቀዳማይን ዳኅራይን፤ እቲ ሞይቱ 

ዝነበረን ሕያው ዝኾነን” (ራእ.2፣8) ክርስቶስ እዩ። ንቤተ ክርስትያን ዘጋጥማ ዝነበረ ጸበባን ድኽነትን 

ጸርፍን ኣጸቢቑ ይፈልጦ እዩ። ነዚ ግን ከም ሃብቲ እዩ ዚርእዮ። ስለ’ዚ ኣብ ስምርኔስ እትርከብ ቤተክርስትያን 

ንጸበባን ድኽነትን፤ ንጸርፍን ውርደትን ክትፈርህ የብላን። ገሊኦም ካብ ኣባላታ’ውን ንሓጺር ጊዜ ኪእሰሩ 

ስለዚከኣል፤ ክሳዕ ሞት እሙን ምዃን የድሊ። ኣብ መጨረስታኡ ክርስቶስ ኣኽሊል ሕይወት ኪህብ ምዃኑ 

የረጋግጽ። እዝኒ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ-ክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! (ራእ. 2፣11)። 

ቤተክርስትያን ጰርጋሞን 
 

 ”እቲ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ዝሓዘ ከም’ዚ ይብል ኣሎ” (ራእ. 2፣12) ኪብል ንቤተክርስትያን 

ጴርጋሞን ዚዛረባ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንሱ እታ ኣብ ጰርጋሞን ዘላ ቤተክርስትያን “ኣበይ ከም 

እትነብር” ይፈልጥ እዩ። ኣብ’ቲ ዙፋን ሰይጣን ዘለዎ” (ራእ. 2፣13) ቦታ እትነብር ትኹን’ምበር፤ ኣብ 

ክርስቶስ ዘለዋ እምነት ጽኑዕ እዩ። ኣብ’ቲ ዝኸፍአ ግዜ ስደትን ቅትለትን’ውን ከይተረፈ እምነታ 

ኣይከሓደትን። “እንተኾነ ብቑሩብ ነገር” ፈሪዱላ ኣሎ (ራእ 2፣14)። ንምህሮ በለዓምን ኒቆላውያንን ዝሰዓቡ 
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ገለ ሰባት ኣብኣ ከምዝነበሩ ፍሉጥ እዩ። ስለ’ዚ “ተነስሒ እንተዘይኮነ ነቶም ካብ ቅኑዕ መንገዲ ርሒቖም 

ዘለዉ ከጥፍኦም ክመጽእ እየ” ይብላ ጐይታ ኢየሱስ። እዝኒ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ-ክርስትያን 

ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! (ራእ. 2፣17)። 

 

ቤተክርስትያን ትያጥሮን 
 

 ንቤተክርስትያን ትያጥሮን ዚዛረባ ዘሎ “እቲ ኸም ሃልሃልታ-ሓዊ ዝኾና ኣዕይንቲ ዘለውኦ፤ 

ኣእጋሩ’ውን ዜንጸባርቕ ኣስራዚ ዚመስል ወዲ-ኣምላኽ” (ራእ.2፣18) ኢየሱስ’ዩ። ኣብ ትያጥሮን እትርከብ 

ማኅበር-ኣመንቲ ብጽቡቕ እትጐዓዝን እትምዕብልን ቤተክርስትያን እያ፤ ግብራን፣ ፍቕራን፣ እምነታን 

ትዕግሥታን ኵሉ ኣዝዩ ዚምስገን እዩ። እንተኾነ ኤልዛቤል እትበሃል ‘ነቢዪት እየ” እናበለት፤ ኪምንዝሩን 

ጣዖት ከምልኹን፣ ንጣዖት ዝተሠውዐ ሥጋ ኪበልዑን ንገለ ኣባላት ክትድርኾም እንከላ፤ ቤተክርስትያን 

ትያጥሮን ስቕ ኢላ ብምርኣያ፤ ጐይታ ፈሪዱላ ኣሎ። ኤልዛቤል ንንስሓ ጊዜ ተዋሂቡዋ ኣይተጠቕመትሉን፤ 

ስለ’ዚ ንሳን ደቃን ኪጠፍኡ እዮም። ነቶም ብኣኣ ዝሰሓቱ ከኣ ኪንስሑ ዕድል እህቦም ኣሎኹ። 

እንተዘይተነስሑ ግና ኣብ ከቢድ ጸበባ ኪኣትዉ እዮም። በዚ ምኽንያት’ዚ ከኣ ኵላተን ኣብያተ ክርስትያን 

እቲ ካብ ሙታን ዝተንሥአ ክርስቶስ “ናይ ሰብ ሓሳብን ትምኒትን ዚምርምር” (ራእ. 2፣29 ረአ) ምዃኑ 

ኪፈልጣ እየን። እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ!  

 

ቤተክርስትያን ሰርዴስ 
 

ኣብ ሰርዴስ ንእትርከብ ቤተክርስትያን ዚዛረባ ዘሎ “እቲ ሾብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን፣ ሾብዓተ 

ከዋኽብትን ዘለዉዎ” (ራእ.3፣1) ኢየሱስ ብቐንዱ እዩ። ንሱ ንቤተክርስትያን ሰርዴስ ኣጸቢቑ ይፈልጣ። 

እታ ማኅበር-ኣመንቲ ብደገ ክትረአ ከላ ሕይወት ዘለዋ ትመስል፤  ብውሽጣ ግን ምውቲ ከምዝኾነት ይፈልጥ 

እዩ። ንስራሓ’ውን ብቑዕ ኮይኑ ኣይረኸቦን። ስለ’ዚ ክትነቅሕ ከምዘለዋ ይምዕዳ። ነቲ ዘይሞተ ክፋል ሕይወታ 

ከተበራብሮን ከተበራትዖን የተሓሳስባ። ነቲ ኣብ መጀመርያ ዝተማህረቶን ዝሰመዓቶን ብምዝካር ኣብ ግብሪ 

ከተውዕሎ፤ ብልቢ’ውን ክትንሳሕ ኣተባቢዑ ከብቅዕ፤ ድሕር’ዚ ኲሉ እንተዘይነቕሐት ግን ብዘይተጸበየቶ 

ሰዓት፤ ብኅቡእ ከርክባ ምዃኑ የጠንቅቓ። ኣብ ሰርዴስ ገለ ዘይተመራስሑ ኣባላት ከምዘለዉ’ውን ይፈልጥ 
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እዩ። እዞም ውሑዳት ሰባት ብቑዓትን፤ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ምስ ክርስቶስ ዕዉታትን ምዃኖም 

የረጋግጽ። እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! (ራእ.3፣6)። 

ቤተክርስትያን ፊላደልፍያ 
  

ኣብ ፊላደልፍያ ንዘላ ቤተክርስትያን ዚዛረብ “እቲ ቅዱስ፣ ሓቀይና፣ መርኆ ዳዊት ዘለዎ፤ ንሱ ምስ ከፈተ 

ሓደ’ኳ ዘየዓጹ፤ ንሱ ምስ ዓጸወ ከኣ ሓደ’ኳ ዘይኸፍት” (ራእ 3፣7) ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሽሕኳ ዓቕማ 

ውሑድ እንተኾነ ቤተክርስትያን ፊላደልፍያ ንቓል ክርስቶስ እትሕሉ፣ ንስሙ ዘይከሓደት ማኅበር እያ። 

ስለዚ ክፉት ኣፍደገ ኪህባ፤ ንጸላእታውን ናብኣ ተመሊሶም ኣብ እግራ ከም ዚወድቁ ኪገብሮም 

እዩ። ትዕግሥቲ ዝመልኣ ቤተክርስትያን ስለዝኾነት፤ ካብቲ ዚመጽእ ፈተና ከተምልጥ እያ። ንሱ ቀልጢፉ 

ኪመጽእ ስለዝኾነ፤ ቤተክርስትያን ፊላደልፍያ ንዝጨበጠቶ ኣኽሊል ዓወት ከይምንዝዕዋ ኣጽኒዓ ክትሕዞ 

የተባብዓ። ነታ ብጽንዓት እተሸንፍ ማኅበር ማእከላይ ቦታ ኪወሃባ እዩ፤ ንደገ ዘውፀኣ’ውን የብላን። ስም 

እግዚኣብሔርን ስም ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ኣብኣ ንወትሩ ኪጸሓፍ እዩ። እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ 

ንኣብያተክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! (ራእ.3፣13)። 

 

ቤተክርስትያን ሎዲቅያ 

  

ንቤተክርስትያን ሎዲቅያ ዚዛረብ ዘሎ “እቲ ኣሜን፤ ማለት እሙንን ሓቀይናን ምስክር፣ ናይ ኵሉ 

ፍጥረት ኣምላኽ መበቆል ዝኾነ”” (ራእ 3፣14) ክርስቶስ ብርእሱ እዩ። እዛ ቤተክርስትያን’ዚኣ ኣይዝሕልቲ 

ኣይምውቕቲ መንጎመንጎ እያ። ስለ’ዚ ሓዲኡ ክትከውን ኣለዋ፤ ወይ ከኣ ክርስቶስ ካብ ኣፉ ጡፍ ኪብላ 

ከምዝኾነ የጠንቅቓ። ብኣፋ’ኳ “ኣነ ሃብታምን ፈሳሲትን’የ፣ ሓንቲ’ኳ ዚጐድለኒ የብለይን” እውን እንተበለት፣ 

ሕስርትን እተደንግጽን፣ ድኻን ዕውርትን ዕርቕትን ምዃና ይገልጸላ። በሓቂ ክትህብትም፣ ዕርቃና ክትከድን፣ 

ነዕይንታ ዘብርህ ኵሕሊ’ውን ክትረክብ እንተደልያ፤ ካብቲ ዋና ሃብታ ዝኾነ ካብ ክርስቶስ ክትዕድጎ 

ይመኽራ። ንሱ ነቶም ዘፍቅሮም ዚገንሕን ዚቐጽዕን ስለዝኾነ፤ ቀልጢፋ ክትበራበር’ሞ ክትንሳሕ፤ ኣብ 

ኣፍደገኣ ኮይኑ ይዅሕኵሓ ኣሎ። ድምፁ ሰሚዓ ንእትኸፍቶ ይጽወዓ፤ ናብኣ መጺኡ ኣብ መኣዲ ኪቕመጥ 

ምዃኑ የመልክት። ኢየሱስ ንሞት ስዒሩ ኣብ የማን ኣቦኡ ኣብ ዙፋኑ ምስተቐመጠ፤ ብእምነትን ብጽንዓትን 

ንዝተዓወተት ማኅበር ድማ ኣኽሊልን ክብርን ከጎናጽፋ እዩ። እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን 

ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! (ራእ. 3፣22)። 
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ንቤተክርስትያን ኣፍሪቃን ኤርትራን  
  

ብደረጃ ቤተክርስትያን ሎምዘመን ከነተኲረሉ ካብ ዘሎና ሓደ፤ ዓለምለኸ ጉባኤ ካቶሊካውያን 

ጳጳሳት ኣፍሪቃ እንኪኸውን፤ ኣርእስቱ ድማ ንፍትሕን ዕርቅን ሰላምን ዚርኢ እዩ። ብግልን ብሰበኻን ብሃገርን 

ክንገብሮ ካብ ዘሎና ኣገዳሲ ስራሕ ተፈልዩ ዚረአ ኣርእስቲ ኣይኮነን። ኣብ ምብራቓዊ ኣፍሪቃ ምስ ዚርከቡ 

ኣኅዋትናን ኣኃትናን ኮይንና፤ ብብርሃን ቃል-እግዚኣብሔር ተሓጊዝና፤ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን 

ንዝመረጸቶ ኣርእስቲ ተቐቢልና፤ ብግልን ብቍምስናን ብሰበኻን ብዓሚቚ ከነጽንዖ፤ በብዓቕምና ከኣ ናብ 

ግብሪ ክንትርጒሞ ከምዝተጸዋዕና ኣይንረስዕ። ኣብ’ዚ ብፍላይ እቶም ንሕዝበ እግዚኣብሔር ክንመርሕን 

ክንምህርን መዝነት ዝለበስና ፍሉይ ኃላፍነት ከምዘሎና ክንዝንግዕ ኣይግባእን። 

ኣብ ጥቅምቲ1994 ዓ.ም.ፈ. ዝተኻየደ ቀዳማይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ፤ ቤተ ክርስትያን ኣፍሪቃን 

ናይ ስብከተ ወንጌል ተልእኮኣን፣ “መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም ”The Church in Africa and Her 

Evangelizing Mission Towards the Year 2000: “You shall be my witness” (Acts1:8); ዚብል ኣርእስቲ 

ነበሮ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘላ ቤተክር ስትያን ስድራቤት ኣምላኽ ምዃናን፤ ከም ሓንቲ ሥምርቲ ስድራቤት ከኣ 

ብወንጌል ክርስቶስ ክትምራሕን፣ ክትሰብኽን፣ ክትነብርን ከምዘለዋ ኣብ’ቲ ሲኖዶስ’ቲ ተነጊሩ። ድሕር’ቲ 

ሲኖዶስ ብር.ሊ.ጳጳሳት ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይ ዝተዘርግሐ፤ ኣገዳስን ታሪኻውን ሰነድ’ውን ነይሩ፤ ኣርእስቱ 

ድማ “ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪቃ” The Church in Africa፣ ዚብል እንኪኸውን፤ ኣብ ኣፍሪቃ ንዚርከባ 

ኣብያተ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ቤተክርስትያን ከይጠቐመ ኣይተረፈን። ብትግርይና’ውን 

“ሲኖዶስ ኣቡናት ኣፍሪቃ ኣብ ቦታኡ መጽአ” ዚብል፤ ብክቡር ኣባ ኣማኑኤል ምስጉን ዘማኅበረ ካፑቺኒ 

ዝተዳለወ ናይ’ቲ ሰነድ’ቲ ጽማቝ፤ ብኃልዮት ትምጻእ መንግሥትከ ተኃቲሙ ወጺኡ ከምዝነበረ ንዘክር፥ 

ስለ’ዚ ነቲ ጽሑፍ ረኺብና እንደገና ከነንብቦን ክንጥቀመሉ ሓጋዚ እዩ። 

 ኣብ’ዚ ዝሓለፈ14/15 ዓመት ኣብ ኣፍሪቃ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን በሓቂዶ ከም 

ስድራቤት እግዚኣብሔር ክትነብርን ክትሰርሕን ክኢላ? ብሓፈሻ ክንርእዮ ከሎና እወ ክንብል ንደፍር። 

ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ቤተክርስትያንና ብመንፈሳዊ ምዕባሌ ምእመናንን፣ ሰበኻታትን፣ ጳጳሳትን፣ ብጸጋ 

ጸዋዕታ ክህነትን፣ ጸዋዕታ ምንኵስናን፤ ብዕዙዝ ማኅበራዊ ኣገልግሎትን ብዙኅ ከምዝተባረኸትን 

ከምዝሰጐመትን ዘጠራጥር ኣይኮነን። በዚ ዝመጽአ ናይ መላእ ቤተክርስትያን ዓመታዊ ጸብጻባት ምምልካት 

እኹል እዩ። ሎሚ ኣብ ዘላ ኣፍሪቃ እትርከብ ቤተክርስትያን፣ “ናይ መላእ ዓለምለኸ ቤተ-ክርስትያን ተስፋ” 

ተባሂላ ኣብ እትስመየሉ ደረጃ በጺሓ ኪበሃል ይከኣል።  
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በቲ ካልእ ወገን ድማ እዛ ቤተክርስትያን’ዚኣ ጋና ፍታሕ ዘይረኸበ መንፈሳውን ማኅበራውን ብዙኅ 

ሽግራት ከምዘለዋ ኵልና እንርእዮ ዘሎና እዩ። ሃገራውን፣ ኣህጉራውን ግርጭታት የተሓሳስበና፤ ናይ 

ተፈጥሮን ሰብ-ሰርሖን ጸገማትን ድኽነትን የጥቅዓና ከምዘሎ ርኡይ ጉዳይ ስለዝኾነ፤ ንዚመጽእ ጥቅምቲ 

እንዳለወሉ ዘሎና፤ ናይ’ቲ ካልኣይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ፣ ኣርእስቱ፣ ቤተክርስትያን-ኣፍሪቃ ተልእኮ 

ዕርቅን፣ ፍትሕን ሰላምን፣ “ንስኻትኩም ንምድሪ ጨዉ ኢኹም…ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃኑ ኢኹም (ማቴ 

5፣ 13-14) “The Church in Africa in Service of Reconciliation, Justice and Peace: 

“You are the Salt of the Earth….You are the Light of the World” (Mt. 5:13-14) ዚብል 

ኪኸውን ቤተክርስትያን ወሲና ኣላ። እዚ ኣርእስት’ዚ ከኣ መላእ ቤተክርስትያን እተስተንትነሉን 

እትጽልየሉን ደኣ’ምበር ነታ ኣብ ኣፍሪቃ ዘላ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ጥራሕ ዚግደፍ ስለዘይኮነ “ሲኖዶስ 

ጳጳሳት ምእንቲ ኣፍሪቃ” ተባሂሉ ኣሎ። ጸገማት ኣፍሪቃ ነጻጺልካ ወይ ተነጻጺልካ ዚፍታሕ ኣይኮነን። ስለ’ዚ 

መላእ ቤተክርስትያን ነቲ ህልው ኲነታት ብኅብረት ከተጽንዕ፤ ነቲ ዘሎ ጸገማት ብኅብረት ክትፈትሕ፤ 

ብሓጺሩ ኃቢርካ ምስራሕ እቲ ኡንኮ መንገዲ ከምዝኾነ ተረዲኣ፤ ብዚከኣላ ክትሰርሓሉ ክትጽዕር ከምዘለዋ 

ስለዝተረድአት እዩ። እምበኣር፣ ናይ’ዚ ኣርእስት’ዚ ትርጒም ብጽቡቕ ንምርዳእ ነዚ ዚስዕብ ዓበይቲ ሕቶታት 

ክንምልሽ ይግበኣና።   

 ነዞም ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎና፣ “ንስኻትኩም ጨው-ምድሪ ኢኹም፤ ንስኻት ኩም ብርሃን-ዓለም 

ኢኹም” ኪብለና ከሎ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፤ እንታይ ማለቱ ኮን ይኸውን? ቤተክርስትያን 

ብቕዕቲ መጋበሪት ዕርቅን፣ ፍትሕን ሰላምን ምእንቲ ክትከውን እንታይ ክትገብር? ብኸመይከ ክትነብር 

ይግበኣ? ዕርቅን ፍትሕን ሰላምንከ እንታይ ማለት እዩ? ምንጪ ሰላምን ፍትሕን ካበይ እዩ? ነዚ ሕቶታት’ዚ 

ንምምላሽ እተን ቀዳሞት ሠለስተ ምዕራፋት ራእይ ዮሓንስ ዚህባና ሓገዝ ከመይ ዝበለ እዩ? ነዚ ዝቐረበ 

ሕቶታት ቤተክርስትያን ኽትምልሾ እንተደኣኮይና፤ ቅድሚ-ኵሉ ካብ ወንጌል ክርስቶስ  ካብ ቅዱስ መጽሓፍ 

እያ እትብገስ።  

ካብ መጀመርታ፣ እግዚኣብሔር ንደቅሰብ ኪፈጥር እንከሎ፤ ብምክብባር ሓድሓድን፣ ብሓልዮትን 

ብፍቕርን ብፍትሕን ሰላምን ኃቢሮም ንኺነብሩ ኢሉ እዩ። ምክብባር ሓድሕድን፣ ፍቅሪ-ብጻይን፣ እምበኣር፤ 

ኣብ መንጎ ደቅሰብ ናይ ዚግበር ኲሉ ርክብ  ምንጭን መፈጸምታን እዩ። ኣብ ብሉይ ኮነ ኣብ ሓዲስ ኪዳን 

ንደቅሰብ ዝተዋህበ ፍሉይ ትእዛዝ እንተ’ሎ፣ “ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ፣ ብምሉእ ነፍስኻ፣ 

ብምሉእ ኃይልኻ ኣፍቅር፣ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር” ዚብል’ዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ከኣ እቲ 

ካልኦት ነኣኻ ኪገብሩልካ እትደልዮ፤ ንስኻ’ውን ንኻልኦት ግበረሎም ዚብል እዩ። መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ 

ክርስቶስ ዝሃበና ሓዲስ ትእዛዝ’ውን፣እንተኾነ ነሓድሕድኩም ተፋቐሩ ይብል። ኵልና ብኸም’ዚ ዝበለ 
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መንገዲ እንተንጐዓዝ፤ ላዕልን ታሕትን ከይበልና ብኡብኡ ዕርቅን፣ ፍትሕን ሰላምን ክንጭብጥ ምኸኣልና። 

እዚ ኸኣ ኣብ ኣፍሪቃ’ውን ክንክሕዶ ዘይንኽእልን ዘይግበኣናን ጸገማት ከምዘሎ የረድኣና። 

ንኣፍሪቃ ዘናውጻ ዘሎ ግርጭትን፣ ጒድለት ፍትሕንከ ምንጩን መበገሲኡን እንታይ እዩ? እቲ 

ምንጪ ኣዝዩ ብዙኅን ዝተሓላለኸን እዩ። ሕማቕ ዘይምዕሩይ ወይ ዘይሚዛናዊ ምሕደራ ሃብቲ ሃገር፤ 

ንዝበዝሐ ክፋል ኅብረተሰብ ዘሳትፍ ብቑዕ ደሞክራስያዊ ኣሰራርዓ ወይ ግዝኣተ ሕጊ ዘይምህላዉ፤ ኣብ 

ዓሌት፣ ሃይማኖት፣ ወይ ካልእ ምኽንያት ተመርኵስካ ንገለ ክፋል ኅብረተሰብ ምውጻዕ፤ መንግሥቲ ብቑዕ 

ናይ ጸጥታ ውሕስነት ኪህብ ዘይምኽኣሉ፤ ብመሬት፣ ብዶብ፤ ናተይ ናትካ ብዚብል ናይ ዋንነትን ምግባትን 

ቅድድም ምስሕሓብ፤ ብፍልልይ ሃይማኖትን ካልእን ኣሳቢብካ ዚለዓል ግርጭታት’ውን ኣሎ።  

 ቤተክርስትያን ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ፣ ናይ ዘይምስምማዕን፣ ግርጭትን፣ ርኡይ ምንጩ በሓቂ ፈልያ 

እንከተለሊ፤ ኣብ ኣገልግሎት ዕርቅን፣ ፍትሕን ሰላምን ተዋፊራ በሓቂ ኣድማዒ ስራሕ ክትገብር፤ ፈርያም 

ውጽኢትውን ክትረክብ ትኽእል እያ። በዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንከ፤ 

እምንትን ውፍይትን መገልገሊት ዕርቅን፣ ፍትሕን ሰላምን ክትከውን እትኽእል ከመይ ኢላ እያ? ኣብ ዝኾነ 

ይኹን ኣገልግሎት ብውሽጣዊ ሃለዋት-ርእስኻ ምጅማር፤ እቲ ርግጸይና ጕስነታዊ ሜላ ከምዝኾነ ቅዱስ 

መጽሓፍ ደጋጊሙ ዘዘኻኽሮ እዩ። “ፍቕሪ ብዘይ ግብዝና ትኹን፤ ንኽፍኣት ፈንፍንዎ፣ ንሠናይ ከኣ ኃዝዎ፤ 

ኣብ ንሓድሕድኩም ምውቕ ፍቕሪ የሃሉኹም። ነሓድሕድኩም ኣብ ምክብባር ድማ 

ተቐዳደሙ...”(ሮሜ.12፣9-ፍ)። ዕርቂ፣ ፍትሒ፣ ፍቕሪ፣ ኣብ ልብና ኣብ ገዛና ኪጅምር ኣለዎ። ሎሚ’ውን 

ጨው ምድሪ፤ ብርሃን ዓለም፤ መሳርሒ ዕርቅን ፍትሕን ምዃን፤ ማለት ነዚ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ንጹር 

መምርሒ ተኸቲልካ፤ ብፍላይ ኣብ’ዚ ንስሙ ዝተወፈየ ዓመት’ዚ ብግልን፣ ብስድራቤትን፣ ብቚምስና፣ 

ብሰበኻ፣ ብሃገር፣ ብደረጃ መላእ ዓለም ኣብ ሕይወትና ወንጌል ከምዘንጸባርቕ ምግባር ማለት እዩ።  

እቲ ቍምነገር ብዛዕባ ዕርቂ ፍትሒ፣ ብዛዕባ ሰላም ምዝራብን ምጽናዕን ዘይኮነ፤ ኣብ ሕይወትና ኣብ 

ተግባር ክንትርጒሞ ከሎና እዩ’ሞ ብዝያዳ ሎምዘመን ሓቀይናታት ገበርቲ ፍትሕን ሰላምን ኮይንና ክንርከብ 

ከሎና እዩ። እቲ ዝዓበየ ትእዛዝ መድኃኒና ከኣ እዚ እዩ፤“ነሓድሕድኩም ክትፋቐሩ፣ እወ ከም’ቲ ኣነ 

ዘፍቀርኩኹም ጌርኩም ንሓድሕ-ድኩም ክትፋቐሩ፣ ሓዲሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣሎኹ። ነሓድሕድኩም ፍቕሪ 

እንተ’ላትኩም በዚ ደቀ-መዛሙርተይ ምዃንኩም ኵሉ ኪፈልጥ እዩ” (ዮሓ.13፣34-35)። ብተወሳኺ  “ገበርቲ 

ሰላም ውሉድ-ኣምላኽ ኪበሃሉ እዮም’ሞ፣ ብፁዓን እዮም” (ማቴ.5፣9) ስለዝበለና ክርስቶስ፤ ፍትሒ ኣብ ዝጐደለሉ፤ 

ጽልእን ግርጭትን ኣብ ዝበዝኃሉ፤ ሰላም ኣብ ዝተሳእነሉ መሰኻኽርን ልኡኻትን ክርስቶስ ኮይንና ክንርከብ ግቡእና 

ከምዝኾነ ክንርስዖ የብልናን።  
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ኣብ ሃገርና ወንጌል ተሰቢኹ ክርስትና ካብ ዚኣቱ’ኳ ብዙኅ ዘመናት እንተገበረ እቲ ዚድለ ለውጢ 

ኣምጺኡ ኪበሃልዶ ይከኣል? መልእኽቲ ወንጌል ብልቢ ንዚሰምዖ ግድን ናብ ለውጢ-ሕይወት እዩ ዚመርሖን 

ዘብጸሖን? መሠረታዊ ናይ እምነትን ሞራልን ለውጢ ከም ዘምጽእ ይገብሮ። በዚ ሎሚ እዋን እንዕዘቦ ግን ክርስትናና 

ካብ ክሳድ ንላዕሊ እዩ ዚመስል። ነዛ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ እትርከብ ቤተክርስትያን’ውን ከም’ታ ኣብ ሎዲቅያ 

ዝነበረት ቤተ-ክርስትያን ኣይዝሕልቲ ኣይምውቕቲ መንጎመንጎ ብምዃና፤ ክርስቶስ ካብ ኣፉ ጡፍ ኪብላ ከምዝኾነ 

የጠንቅቓ። ብኣፋ “ኣነ ሃብታምን ፈሳሲትን’የ፤ ሓንቲ’ኳ ዚጐድለኒ የብለይን” እኳ እንተበለት፣ ሕስርትን እተደንግጽ 

ድኻን፤ ዕውርትን ዕርቕትን ምዃና ይገልጸላ። በሓቂ ክትህብትም፣ ዕርቃና ክትከድን፣ ነዕይንታ ዘብርህ ኵሕሊ’ውን 

ክትረክብ እንተደልያ፤ ካብ’ቲ ቀንዲ ሃብታ ዝኾነ ካብ ክርስቶስ ክትዕድጎ ይመኽራ። ንሱ ነቶም ዘፍቅሮም ዚገንሕን 

ዚቐጽዕን ስለዝኾነ፤ ቀልጢፋ ክትበራበር’ሞ ክትንሳሕ፤ ኣብ ኣፍደገኣ ኮይኑ ይዅሕኵሓ ኣሎ። ድምፁ ሰሚዓ 

ንእትኸፍቶ ይጽውዓ፤ ናብኣ መጺኡ ኣብ መኣዲ ኪቕመጥ ምዃኑ የመልክት። ኢየሱስ ንሞት ስዒሩ ኣብ የማን 

ኣቦኡ ኣብ ዙፋኑ ምስተቐመጠ፤ ብእምነትን ብጽንዓትን ንዝተዓወተት ማኅበር ድማ ኣኽሊልን ክብርን ከጎናጽፋ 

እዩ፣ (ራእ. 3፣22) ።  

ነፍስወከፍና ኮነ ቤተክርስትያንና’ውን ነዚ ጐይታ ዘቕርቦ ዘሎ እዋናዊ፤ ጻውዒትን ዚህበና ዘሎ ወርቃዊ 

ዕድልን ከይተጠቕምናሉ ክንሓልፍ ኣይግባእን። ንዅሉ ነገራት ብዓይኒ መንፈስ ቅዱስ ብምርኣይ፤ ንኣህጉር 

ኣፍሪቃ ዘናውጽ ዘሎ ሽግራት መሠረቱን መሕብኢ በዓቱን፤ እቲ ብኃጢኣት ዝቖሰለ ልቢ ወድሰብ ምዃኑ፤ እዘን 

ኣብ ኣፍሪቃ ዚርከባ ኣብያተ ክርስትያን ኣጸቢቐን ዚፈልጥኦ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ሰባት ዘሎ ነኣይ ይጥዓመኒ 

ዚብል መንፈስ፣ ንስስዕትን፣ ንብልሽውናን፣ ንህርፋንን መኽሰብን የማዕብል። እዚ ከኣ ንመላእ ሕዝቢ ንዝተመደበ 

ሃብቲ ብዘይግባእ መንገዲ ንምምንዛዕ ዚደፍእ ዘሎ ቀላሲ ኃይሊ እዩ። ህርፋን ሥልጣን’ውን፤ ናይ ሕዝቢ ድኽመትን 

ዋሕዲ ፍልጠትን  መዝሚዙ፤ ንፍልልይ ፖሊቲካን ብሔርን ሃይማኖትን ጠማዚዙ፤ መሠረታዊ ዝኾነ ናይ ጽቡቕ 

ምሕደራ ሕግታት ከምዚጠሓስ ይገብር። ብመሠረቱ እቲ ንኅብረተሰብ ኣፍሪቃ ዚሃሲ ዘሎ ነገር ካብ ልቢ ወድሰብ 

ዚወፅእ ፀረ-ወንጌል ክርስቶስ ዝኾነ ክፍኣት እዩ። (ማቴ.15፣18-19፤ ማር.7፣15፤ ዘፍጥ.4 ረአ)፣ ነዚ ቊስል’ዚ 

ኪፍውስ ዚኽእል ከኣ ክርስቶስ ባዕሉን እቲ ንሱ ዝሰበኾ ወንጌል ድኅነትን ጥራይ ምዃኑ ርጉጽ እዩ፣ (መርኃ-ግብር  

፪ይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ 11 ተወከስ)። 

 ነዚ ምእንቲ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃ ዚካየድ ሲኖዶስ ብጽቡቕ ኪሰናዶን፣ ብዚግባእ ኪሰላሰልን 

እንተደሊና’ምበኣር፣ ኣብ’ዘን ዚስዕባ ሠለስተ ዓበይቲ ነጥብታት፣ ማለት፣  

1) ዕርቂ፣ ፍትሒ፣ ሰላም ዚብል እንጥቀመሉ ቃላት እንታይ ከም ዜስምዕ ምንጻር፤  

2) ኣብ ሃገርናን ከባቢናን፣ ኣብ ኣፍሪቃ ብመላኣ’ውን ዚረአ ዘሎ ግርጭታት ምንጩ ምልላይ፤  
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3) ዕርቅን፣ ፍትሕን ሰላምን ምእንቲ ኪሰፍን፤ ቤተ-ክርስትያን ኣብ ዚህልዋ ተልእኮን ኣበርክቶን ኣተኵርና 

ብውልቅን ብሓባርን ክንሰርሕ የድሊ። እቲ እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ-ክርስትያን ዚብለን 

ዘሎ ይስማዕ! 

 

ምልላይ መናፍስትን ኃይልታትን 
 

መጽሓፍ ራእይ ዮሓንስ፣ ብፍላይ ከኣ ምዕራፋት 4-22፤ ብዛዕባ ቀጻሊ መንፈሳዊ ውግእን ቃልስን ይዛረብ። 

እዚ ውግእ’ዚ ድማ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኃይልታት ሠናይን ኃይልታት ክፉእን ዚካየድ፤ እቲ ዓውደ ውግእ ኮይኑ 

ዘሎ ከኣ፤ ሕይወት ውልቀሰባት፤ ወይ ኣብ መላእ ኅብረተሰብ እዩ።  

ቅዱስ ጳውሎስ’ውን ንሰብ ኤፈሶን ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ከምዚ ይብል፣ “….. ቅልስና ምስ ሕልቅነትን 

ሥልጣናትን፤ ንዘመን ጸልማት ምስ ዜማኃድሩ ገዛእቲ ዓለምን፤ ምስቶም ክፉኣት መናፍስትን ኣብ ሰማያት ምስ 

ዘለዉ እዩ’ምበር ምስ ሰብ ኣይኮነን” (ኤፈ. 6፣12)። እቲ ቀዳማይን ዳኅራይን ሞይቱ ዝነበረን ሕያው ዝኾነን 

ክርስቶስ ድማ ነታ ኣብ ስምርኔስ ዝነበረት ቤተክርስትያን “ነቲ ዝመጽኣካ መከራ ኣይትፍርሃዮ። እንሆ ምእንቲ 

ክትፍተኑ ዲያብሎስ ንገሌኻትኩም ናብ ቤት-ማእሰርቲ ኪድርብየኩም እዩ ዓሠርተ መዓልቲ’ውን ጸበባ ኪረኽበኩም 

እዩ። ንስኻ ግና ክሳዕ ሞት እሙን ኩን፣ ኣነ’ውን ኣኽሊል ሕይወት ክህበካ እየ” (ራእ. 2፣10) እናበለ እሙን 

ምዃን ኣብ መጨረስታኡ ዓወት ዘጎናጽፍ ከምዝኾነ የረጋግጽ።  

“እቲ ብጊዜ ፈተና ዝዕገስ ሰብ ብፁዕ እዩ። ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፅአ፤ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ 

ዘተስፈዎም ኣኽሊል ሕይወት ኪቕበል እዩ። ምስ ተፈተነ ሓደ’ኳ  ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል፤ ከመይሲ ኣምላኽ 

ብእኩይ ኣይፍተንን፤ ባዕሉ’ውን ንሓደኳ ኣይፍትንን እዩ። ነፍስወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን 

እዩ ዚፍተን” (ያዕ.1፣ 12-13)። ንኣብነት እቶም ቀዳሞት ክርስትያን በብቚሩብ ምህሮ ኤልዛቤልን፤ ኒቆላውያንን፤ 

በለዓምን፤ ከምኡ’ውን መንፈስ ሸልትነትን፤ ጥርጣሬን፤ ርእስኻ ናይ ምትዕብባይን መንፈስን ኣብኦም ከምዝኣተወ 

ራእይ ዮሓንስ (ምዕ.2--3) ይነግረና። ሎሚ’ውን እንተኾነ እቶም ፀረ ኣምላኽን ፀረሰብን ዝተሰለፉ ክፉኣት ረቀቕቲ 

መናፍስቲ፤ ጥራሕ ዘይኮኑ ነኣኣቶም ዘገልግሉ ብመንፈስ ትዕቢትን ትምክሕትን መንፈስ ቅንእን ሻርነትን፤ መንፈስ 

ቂምን ቅርሕንትን፤ ብመንፈስ ሓሶትን ብልሽውናን፤ ብመንፈስ ስስዕትን ነኣይ ይጥዓመኒ ምባልን፤ ዝተመልኡ 

ውልቀሰባት ኮነ ክፋል ኅብረተሰብ ስለዘለዉ፤ ኣብ ኣፍሪቃ ኮነ ኣብ መላእ ዓለም ብዙኅ ድኽነትን፤ ግርጭትን፤ 

ምግሃስ መሰል ደቅሰብን ይረአ ኣሎ። ነዚ ብዚርኢ ድማ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፤ ብቓል ቅዱስ 
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ጳውሎስ ሓዋርያ “ለይቲ ኃሊፋ መዓልቲ ቀሪባ እያ። ስለዚ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ” 

(ሮማ. 13፣12) ይብለና። 

ሕያዎትን ክፉኣትን፣ ምድራውያንን ሰማያውያንን፣ ዚበሃሉ በብዓይነቶም መናፍስቲ ከምዘለዉ፤ 

ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና። በቲ ልሙድ ኣዘራርባና ነቶም ሕያዎት መናፍስቲ መላእኽቲ፤ ነቶም ክፉኣት 

ከኣ ሰይጣውንቲ ኢልና ንጽውዖም። ንሕይወት ንደቅሰብ ብምዕዛብ፤ ከምኡ’ውን ኣብ ልማድ-ሰብ 

ብምምርኳስ፤ ሕያዎትን ክፉኣትን፤ ቅኑዓትን፣ተንኰለይናታትን፤ ሓቀይናታትን ሓሰውትን፤ ንጹሓትን 

ርኹሳትን፤ ጨካናትን ርኅሩኃትን፤ ርትዐይናታትን መዳለውትን፤ ዚብል ቅጽል ኪወሃቦም ንቡር’ዩ። ኣብ 

ዓለም ዝተፈላለዩ ኃይልታትን መናፍስትን ተዋፊሮም ከምዘለዉ፤ ቅዱስ ዮሓንስ ኣብ’ታ ቀዳመይቲ 

መልእኽቱ ይገልጽ። “ኣቱም ፍቑራተይ፣ ብዙኃት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊሮም ኣለዉ’ሞ፣ እቶም 

መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተ ኾይኖም መርምሩ’ምበር ንመንፈስ ዘበለ ኵሉ ኣይትእመንዎ” (1ዮሓ.4፣1) 

እናበለ ኵሉ መንፈስ ጠቓሚና ከምዘይኮነ፤ እሞ ንዚጐድኡና መናፍስቲ ካብቶም ዚጠቕሙና ተጠንቂቕና 

ክንፈልዮም ከምዚግባእ ኣነጺሩ ይምዕደና። ከምኡ’ውን ነፍስወከፍ ምእመን ካብ መንፈስ ቅዱስ ፍሉይ 

ውህበት ከምዚቕበል፤ ሓደ ካብ’ዚ ከኣ “መናፍስቲ ምልላይ” ወይ “መናፍስቲ ምውፃእ” (1ቆሮ.12፣10) 

ከምዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረና። እዚ እቲ ኣብ ትውፊት ቤተክርስትያን “ምልላይ መናፍስቲ” 

(discernment of spirits) ተባሂሉ ዚጽዋዕ እዩ። ኣብ ወንጌል ከምእነንብቦ፤ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ 

ክርስቶስ ባዕሉ ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ካብ ብዙኃት ሰባት ሰጐጎም። “ኵላቶም ከኣ ‘እንታይ ደኣ’ዩ እዚ 

ሓዲሽ ትምህርት’ዚ፤ ንርኹሳት መናፍስቲ ብሥልጣን ዚእዝዞም ንሳቶም’ውን ዚእዘዝዎ’ እናበሉ 

ንሓድሕዶም እናተሓታተቱ ተገረሙ” (ማር.1፣27)።  

ዎልተር ዊንክ ዚበሃል ስሙይ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ምሁርን ተማራማርን፤ ኣብ’ዚ ዓለምና ብዛዕባ 

ዘለዉ በብዓይነቶም ኃይልታት ዓሚቝ መጽናዕቲ ኣካይዱ። ነዚ መጽናዕቱ ከኣ ኣብ ሠለስተ ኣገደስቲ 

መጻሕፍቲ ኣስፊሩዎ። ኣርእስቲ መጻሕፍቱ  እዚ ዚስዕብ እዩ፣-1) ነቶም ኃይልታት ኣለሊኻ ምርቋሕ ወይ 

ምስማይ (Naming the Powers 1984)፤ 2) ነቶም ኃይልታት ምቕላዕ፣ ምግላጽ (Unmasking the 

Powers,1986)፤ 3) ነቶም ኃይልታት ምግጣም፣ ምቅላስ (Engaging the Powers,1992)። ኣቐዲምካ 

ነዞም ኃይልታት ኣነጺርካ ኣለሊኻ ምስማዮም ኪብል ከሎ፤ እቲ እንህቦም ቃላት ንርእሱ ከደናግረና 

ስለዚኽእል’ዩ። ኣብ ቅ. መጽሓፍ’ውን መናፍስትን ኃይልታትን በብዓይነቶም እዮም። እዚ ምድራዊ 

ሕይወትና ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኃይልታት ዚርከብ እዩ። ኃይልታት ሰማይን ኃይልታት ምድርን፤ ኃይልታት 

ጸልማትን፣ ኃይልታት ብርሃንን፤ ኃይሊ እግዚኣብሔር፣ ኃይሊ ሰይጣን፤ ኃይልታት ሓቅን ኃይልታት ሓሶትን፤ 

ኃይልታት ጽቡቕ ኃይልታት ክፉእን፤ እዚኣቶም ኲሎም ኣብ ዚሻመዉሉ ዓለም ከም እንነብር ዕለታዊ 
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ተመክሮና ምስክር እዩ። ነዞም ኃይልታት’ዚኣቶም ግን ብሓቂዶ ኣዕሚቝና ንፈልጦም ኢና? ንዘይትፈልጦ 

ወይ ንዘየለለኻዮ ኃይሊ ክትቅበሎ ወይ ክትነጽጎ የሸግር።  

ናይ ሓደ ኅብረተሰብ ድኻምነት ንምፍላጥ፤ ነቲ ካብ ዕለታዊ ዝርርቡ ዘወግዶ ነገራት ፈሊኻ ምፍላጥ 

የድሊ። ነኣብነት ንእግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ካብ ቋንቋኡን ዕለታዊ ዘረባኡን ከወግድ ዚፍትን እንተኾይኑ፤ 

ድኻምነቱ ኣብ እምነቱ’ዩ ኪበሃል ይከኣል። እዚ ብፍላይ ኣብ’ቲ ዝማዕበለ ሃገራት ኤውሮጳን ኣመሪካን 

ብዓለማውን ማተርያላውን መንፈስ ዝተዓብለለ ናብራ ስለዚነብሩ፣ ብዛዕባ እግዚኣብሔርን፣ መላእኽትን, 

ሰይጣንን ምዝራብ ከም ነውሪ ኣብ ዚሕሰበሉ ደረጃ ስለዝበጽሑ፤ እዚ ከም’ዚ ዝበለ ዘረባ እንኪለዓል 

ቀልጢፎም ናብ ካልእ ጉዳይ የሓልፉ። ኣባናኸ እቲ ብቐጻሊ ከነወግዶ እንጽዕር ቃላት ወይ ሓሳባት ንመን 

ወይ ንምንታይ ዚርኢ እዩ? ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብ ዝኾነ ናይ እዋንና ሕቶታት ሓደ፤ ንኽፉእ ከመይ ገቢርና 

ንቃወሞ? ወይ ነሸንፎ ዚብል እዩ። ነቲ ክፉእ ኃይልታት ምስ ኣለለኻዮ፣ ምስ ኣቃላዕካዮ ከመይ ገቢርካ 

ትምክቶ? ከመይ ገቢርካኸ ተሸንፎ ዚብል ሕቶታት ኣዝዩ ኣገዳስን እዋናውን እዩ። እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ 

ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! 

እቶም ንመንግሥቲ-ኣምላኽ ዚቃወሙ  
 

እዚ ዮሓንስ በዓል ራእይ ርእሱ ምስቶም ምእመናን ከላሊ ከሎ፣ “ኣነ ኣብ’ቲ ብኢየሱስ ዝረኸብናዮ 

መንግሥቲ መዋርስትኹም፤ ኣብ ጸበባኹምን፣ ብትዕግሥቲ ምጽና-ዕኩምን መማቕልትኹም ዝኾንኩ ዮሓንስ 

ኃውኩም እየ። ቃል-ኣምላኽ ብምስባኸይን ንኢየሱስ ብምምስካረይን ኣብ’ታ ፍጥሞ እትበሃል ደሴት ነበርኩ 

(ራእ.1፣9) እናበለ ንሱ’ውን ከም’ቶም ኣብ ሾብዓተ ኣብያተ ክርስትያን ዝነበሩ ኣመንቲ ኣብ ጸገምን ስደትን 

ከምዝነበረ ይገልጽ። ስለ’ዚ ነቲ ጸገሞም ድሮ ኣብ ሕይወቱ ጥዒሙዎ፤ እሞ ካብ ተመክሮኡ የካፍሎም 

ከምዝነበረ የረጋግጽ። ዘይተሣቐየ ሥቓይ ካልኦት ኪርዳእ የጸግሞ። እቲ ዚምስክርን ዚሰብኽን’ውን 

መማቕልቲ ሕዝቡ፤ኣብ ጸገሞም ዝተኻፈለ ኪኸውን ከሎ፤  ዝያዳ ፍረ ዘለዎ መልእኽቲ ከመሓላልፍ 

ይኽእል። “ናብ’ቲ ኣብ ጥቓ ሩባ ኬባር ዘሎ ቴል-ኣቢብ፤ ናብ’ቲ ምሩኻት ዚነብሩሉ ቦታ መጻእኩ፥ 

ኣብኡ’ውን በቲ ዝረኣኹዎ ኣስደሚመ ሾብዓተ መዓልቲ ኣብ ማእከሎም ተቐመጥኩ” (ሕዝ.3፣15)። “ብሰንኪ 

ብዝኂ ክፍኣት ከኣ ፍቕሪ ብዙኃት ክትዝሕትል እያ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዚዕገሥ ግና ንሱ ኪድኅን እዩ” 

(ማቴ. 24፣12-13)። “‘ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ዚግብኣና ብብዙኅ ጸበባ እዩ’ እናበሉ ኸኣ ነቶም 

ደቀመዛሙርቱ ኣጸናንዑዎም። ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ክነብሩ ኸኣ ኣተባብዑዎም” (ግ.ሓ.14፣22)።  

መንገዲ መንግሥተ ሰማያት መንገዲ ጽንዓት እያ። ኡነተይና ጽንዓት ከኣ ኣብ ክርስቶስ ጥራይ እያ 

እትርከብ። ንሱ ንርእሱ ክሳብ መጨረሽታ ጸኒዑ እዩ። ነቶም ምስኡ ብጽንዓት ዚጐዓዙ ከኣ ኃይልን ደገፍን 
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ከም ዚኾኖም ርግጽ እዩ። "እንተተዓገሥና፤ ምስኡ ክንነግሥ ኢና፥ እንተኸሓድናዮ ንሱ እውን ኪኽሕደና 

እዩ” (2 ጢሞ.2፣12)። 

ኲሎም ተኸተልቲ ክርስቶስ ብምሥጢረ ሜሮን ብዝተቐበልዎ ሃብታት መንፈስ ቅዱስ ተባዓት 

መሰኻኽር ክርስቶስ፤ ብሱላት ደቂ ቤተክርስትያን፤ ኃላፍነቶም ዝለበሱ ኣባላት ኅብረተሰብ እዮም ኪኾኑ 

ዚግበኦም። በዚ ምኽንያት’ዚ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ’ውን ንሰብ ኤፈሶን ከም’ዚ ዚስዕብ ዚብሎም፤ “ብዝተረፈስ 

ኣኅዋተየ፣ ብጐይታን ብጽንዓት ኃይሉን በርትዑ፥ ንፍሕሶ ሰይጣን ተቓዊምኩም ምእንቲ ክትክእሉ ኣፅዋር 

ኣምላኽ ብምሉኡ ልበሱ፥ ከመይ ቃልስና ምስ ሕልቅነትን ሥልጣናትን፤ ምስቶም ንዘመን ጸልማት ዜመኃድሩ 

ገዛእቲ ዓለምን፣ ምስቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ  ክፉኣት መናፍስትን እዩ እምበር ምስ ሰብ ኣይኮነን። እምበኣር 

በታ ክፍእቲ መዓልቲ ተቓዊምኩም ምእንቲ ክትክእሉ፤ ንዅሉ ስዒርኩም ከኣ ደው ክትብሉስ፤ ምሉእ 

ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ። ደጊም ሓቛቑኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም፤ ድርዒ ጽድቂውን ተኸዲንኩም ቁሙ፥ 

ነቲ ሰላም ዚህብ ወንጌል ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሣእን ወዲኹም፤ተዳሊኹም ደው በሉ። ኣብ ርእሲ እዚ 

ኵሉ ኸኣ ነቲ  ሃልሃል ዚብል ኽፉእ ፍላጻታት ኵሉ ከተጥፍኡሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ። ናይ 

ምድኃን ቆቡዕ ሓጺን ኣእትዉ፤ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊ፣ ማለት ቃል ኣምላኽ’ውን ሓዙ (ኤፈ. 6፣10-

117)። 

 ኣብ መጨረሽታ ዚዕወቱ ክርስቶስን እቶም ምስ ክርስቶስ ዚስለፉን ምዃኖም ብብዙኅ መንገዲ 

ተገሊጹ እዩ። “ሽዑ እቲ ሕጊ ዘይብሉ ኪገሃድ እዩ፥ ጐይታ ኢየሱስ ከኣ በቲ ካብ ኣፉ ዚወጽእ ትንፋስ 

ከጥፍኦ እዩ። ብግርማ ምጽኣቱ ኸኣ ኪድምስሶ እዩ” (2ተሰ.2፣8)። ብዙኃት ኃይልታት እናዕገርገሩ፤ 

ዝተፈላለየ ዓይነት ቅልጡፍ ድኅነት’ውን ከቕርቡልና’ኳ እንተፈተኑ፤ እቲ ኡንኮን ሓቀይናን ጐይታ-ታሪኽ፤ 

ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ክፍኣትን፣ ዓመጽን ተዓዊቱ፤ ናብ ፍጹም ዓወት ዚመርሓና፤ እቲ ኣብ መስቀል 

ተሰቒሉ ሞይቱ ተንሢኡ ዘድኃነና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ርጉጻት ኢና። ንሱ ጥራሕ’ዩ ኡነተይና 

ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ከምጽእ ዚኽእል። እቲ እዝኒ ዘለዎ፤  መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ-ክርስትያን ዚብለን 

ዘሎ ይስማዕ! 

 

ናይ ቄሣር ንቄሣር፣ ናይ እግዚኣብሔር ከኣ ንእግዚኣብሔር  
 

እምነት ክርስትና ብመድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዚምሥረት ኣብ መንጎ መንፈሳውን 

ዓለማውን ሥልጣን ዘሎ ርክብን ፍልልይን ንምንጻር ዘይተጻዕረሉ ጊዜ ነይሩ ኪበሃል ኣይከኣልን። ክሳብ 



 

61 

 

ዘመነ ንጉሥ ቆስጣንጢኖስ ከኣ ናይ’ዚ ዓለም’ዚ መንግሥትን፣ መንግሥቲ እግዚኣብሔርን ዘይራኸብ፤ እኳ 

ደኣ ነሕድሕዱ ከም ተፃራሪ ኮይኑ ዚረአ ነበረ።  

ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ኪፍትንዎ ኢሎም “ንቄሣር ግብሪ ምኽፋል ይግባእዶ? ወይስ ኣይግባእን? 

ኪብሉ ምስሓተትዎ “ናይ ቄሣር ንቄሣር፤ ናይ እግዚኣብሔር ከኣ ንእግዚኣ-ብሔር ሃቡ” (ማቴ. 22፣21)፤ 

ዚብል ሓጺርን ንጹርን ምላሽን ነባር መምርሕን ሃቦም። ብመሠረቱ እግዚኣብሔር ፀረ-ምድራዊ ሥልጣን፣ 

ከምዘይኮነ የረድኣና። እኳደኣ መጽሓፍ ሢራክ ከምዚብሎ፣ “ኣብ ምድሪ ዘሎ መንግሥቲ ኣብ ኢድ 

እግዚኣብሔር እዩ፤ በብግዜኡ ኸኣ ምዱብ መራሒ ይምዝዘሉ። ዓወት ሓደ ሰብ፤ ካብ እግዚኣብሔር እዩ፥ 

ንመራሒ ክብርን ሽመትን ዚህቦ ንሱ እዩ” (ሢራ.10፣4-5)። ቅዱስ ጳውሎስ’ውን ንሰብ ሮማ ኣብ ዝጸሓፎ 

መልእኽቱ “ነፍስወከፍ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ በዓል-ሥልጣን ይገዝኣዮ፥ ከመይ ካብ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ 

ኻልእ ሥልጣን የልቦን” (ሮሜ.13፣1) እናበለ ምንጪ ኵሉ ሥልጣንን ሥርዓትን እግዚኣብሔር ከምዝኾነ 

የመልክት። ስለ’ዚ ሓደ ምድራዊ ሥርዓት ብፈሪሃ-እግዚኣብሔርን ብፍትሕን ብርትዕን ዘመሓድር 

እንተኾይኑ ክብርን ተኣዝዞን ይግብኦ እዩ።  

ኅብረተሰብ ብሰላምን ብሥርዓትን ንኪነብርን ኪምዕብልን ሕግን ሥርዓትን፤ ነኣኡ ተመርኲሱ ዘካይድ 

ሥልጣንን የድሊ። ርክብ ምድራውን መንፈሳውን ሥልጣን ከኣ፤ ሚዛናውን ኣብ ኣኽብሮ- ሓድሕድ 

ዝተመሥረተ ኪኸውን ይግባእ። እቲ መንፈሳዊ ኣብ ናይ ዓለም ጕዳይ ምሒር ከየኣቱ፤ እቲ ምድራዊ 

ሥልጣን ከኣ ነቲ መንፈሳዊ ዕንቅፋት ከይከውን ኪጥንቀቕ ኣለዎ። ናይ ቄሣር ንቄሣር፤ ናይ እግዚኣብሔር 

ከኣ ንእግዚኣብሔር ሃብዎ” ኪብል ከሎ  ኢየሱስ ነዚ እዩ ዘስምዕ። 

 ቤተክርስትያን’ውን ንመምርሒ ኢየሱስ ተኻሊኣ ተኸቲላ’ያ እትነብርን እትጐዓዝን። ብምድራዊ 

ሥልጣን ንዚመርሕዎምን ዘመሓድርዎምን ሰባት ከኽብርዎምን፣ ኪግዝእዎምን ትምህር። ቅዱስ ጳውሎስ 

ንቲቶ ከምዝበሎ ንምእመናና “ንገዛእትን ንሰብ ሥልጣንን ኪግዝኡን ኪእዘዙን” (ቲቶ.3፣1) ትምህሮምን 

ተዘኻኽሮምን። ኵላቶም ኣባላታ፣ መሰሎምን ግቡኦምን ዚፈልጡ፣ ትጉሃትን እዙዛትን ዜጋታት ኪኾኑ 

ትደሊ። ጸገም ዚመጽእሲ፤ ቄሣር ኣምላኽ ኪኸውን፤ ቦታኡ ኪልውጥ ምስ ዚፍትን እዩ። “ክሰቕለካን 

ክፈትሓካን ሥልጣን ከምዘሎኒዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ?” ምስ በሎ ጲላጦስ፤ኢየሱስ ከኣ “ካብ ላዕሊ ሥልጣን 

እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ሥልጣን ኣይምሃለወካን ነይሩ” (ዮሓ.19፣11) ኪብል መለሸሉ። ቄሣር ምስ ሕጊ 

እግዚኣብሔር ዘይኸይድ ትእዛዝ ከመሓላልፍ ከሎ፤ እቶም ቀዳሞት ክርስትያን’ውን ምስ ሓዋርያት ኮይኖም 

“ካብ ንሰብሲ ንእምላኽ ምትእዛዝ እዩ ዚግባእ” (ግ.ሓ.5፣29) ኪብሉ ብዘየማትእ ቃላት መለሹሉ፣ ብፍትሕን 

ርትዕን’ምበር ብኃይልን ጎነጽን ዚመጽእ ሥልጣን ካብ እግዚኣብሔር ኪኸውን ኣይክእልን።  
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ንእግዚኣብሔር ብዛዕባ ዚምልከት ጕዳይ ምስ ሓዋርያት ኮይኑ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ-ሓዋርያት 

“ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንሰበሥልጣን ዘበሉ ኵሎም ተገዝእዎም” (1ጴጥ.2፣13) ኪብል ብንጹር ቃላት 

ይገልጽ። ትዕቢትን ምጕዳል ፍትሕን ብእግዚኣብ-ሔርን ብሰብን ጽሉእን ፍንፉንን እዩ። ምጕዳል ፍትሕን 

ትዕቢትን ሃብትን ምኽንያት ዕንወት መንግሥታት እየን” (ሢራ.10፣7-8)። ሰሎሞን ንጉሥ ካብ 

እግዚኣብሔር ዚልምኖ ነገር እንታይ ምዃኑ ኪገልጽ ምስ ተፈቕደሉ፤ “ነዚ ብዙኅ ሕዝቢ ደኣ መን 

ኬመሓድሮ ይኽእል? እምበኣርሲ ኣብ መንጎ ጽቡቕን ክፉእን ፈልየ ንሕዝብኻ ብቕንዕና ምእንቲ 

ኸመሓድርሲ፣ ነኣይ ንባርያኻ ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ” ኢሉ ለመነ (መጽ.ነገ.3፣10)። ዚሰምዕ እዝኒ ዘለዎ፤ 

መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! 

 

ክርስቶስ፣ እቲ ኡንኮ መድኃንን ጐይታ-ታሪኽን እዩ 
 

ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሓንስ ከምዚግለጽ፤ እቲ ካብ ሞት ዝተንሥኤ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ 

ክርስቶስ ሥልጣኑን ሽመቱን ብዝተፈላለየ ቃላት ይስመ። እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ነጥብታት ግን እዚ ዚስዕብ እዩ። 

ሀ.  ኢየሱስ፣ ዘየጠራጥር እሙን ምስክር እዩ። ኡነተይና ምስክር ነቲ ዝረኣዮን ዝፈለጦን ትኽ ኢሉ 

ይምስክር። “ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ’ኳ የልቦን፤ እንተኾነ እቲ ኣብ ሑቝፊ ኣቦ ዘሎ፤ እቲ በይኑ ውሉድ 

ዝኾነ ኣምላኽ ገለጾ” (ዮሓ.1፣18)። “ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ፤ እንፈልጦ ንዛረብ፤ ዝረኣናዮ’ውን 

ንምስክር ኣሎና፦ ነዚ ምስክርና ግና ኣይትቕበሉዎን” (ዮሓ. 3፣11)፤ “ጲላጦስ ድማ፣ ‘እምበኣር ንስኻ 

ንጉሥ ኢኻ?’ በሎ። ኢየሱስ ከኣ ‘ንጉሥ ምዃነይ ንስኻ’ኳ ትብል ኣሎኻ። ኣነ ንሓቂ ክምስክር እየ 

ዝተወለድኩ፤ ምእንት’ዚ’ውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻእኩ፤ ወገን ሓቂ ዘበለ ዅሉ ከኣ ድምፀይ ይሰምዕ 

እዩ’ ኢሉ መለሸሉ” (ዮሓ. 18፣37)። 

ለ.  ኢየሱስ ናይ’ቶም ካብ ሞት ዝተንሥኡ፣ ናይ’ቶም ንኃይሊ ሞት ዘሸነፉ ኵሎም በዅሪ ወይ ቀዳማይ 

ፍረ እዩ። እዚ ኸኣ ካብ’ቶም ኵሎም ዝተንሥኡ፤ ኢየሱስ ቀዳማይ ወይ በዂሪ ምዃኑ እንኪገልጽ፤ 

ብኻልእ ወገን ከኣ ኢየሱስ ናይ’ቶም ኵሎም  ዚትንሥኡ ጐይታ ከምዝኾነ የረድእ። “ክርስቶስ ናይ’ቲ 

ዘይረአ ኣምላኽ  ምስልን፣ ልዕሊ ዅሉ ፍጥረት ዝኾነ በዅሪ ወዱ ንእግዚኣብሔርን እዩ። ከመይ ኣብ 

ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዅሉ፣ ዚረአን ዘይረአን፤ መናብርት ይኹኑ ጐይትነት፤ ሊቃናት ይኹኑ 

ሥልጣናት፤ ኵሎም በኣኡ ዝተፈጥሩ እዮም። ኵሉ በኣኡን ነኣኡን’ዩ ዝተፈጥረ” (ቆላስ.1፣15-16)። 
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ሐ. ክርስቶስ ጐይታ ነገሥታት ምድሪ እዩ። መዝሙረ ዳዊት ከምዚብሎ ብሓሳብ ሊቃውንቲ እስራኤል’ውን 

እቲ ቅቡእ ወይ መሢሕ ምስ መጽአ፤ እግዚኣብሔር ንጉሠ ነገሥት ገይሩ ከምሾሞ ርጉጽ ነበረ። “ኣነ’ውን 

በዂረይ ክገብሮ እየ፦ ንሱ ኻብ ነገሥታት ልዕል ዝበለ ኪኸውን እዩ” (መዝ.89፣27)። ናይ ክርስቶስ 

ንግሥነት ግን ካብ’ቲ ልሙድ ኣዝዩ ዝተፈልየ፤ ናብኡ ንምብጻሕ ዚገብሮ ጕዕዞ’ውን ንበይኑ እዩ። ኣብ 

ወንጌል ከምእነንብቦ፤ እቲ ኣቦ-ሓሶት ሰይጣን ንኢየሱስ ብሓሶት ከታልሎ ፈተነ። “ዲያብሎስ ኣዝዩ ነዊኅ 

ናብ ዝኾነ እምባ ወሲዱ፣ መንግሥታት ኵሉ ዓለምን ክብሮምን ኣርኣዮ’ሞ ‘ተደፊእካ እንተ ሰገድካለይ 

እዚ ዂሉ ክህበካ እየ’ በሎ። ሽዑ ኢየሱስ ‘ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ፤ ነኣኡ በይኑ ድማ ኣምልኽ’ 

ዚብል ጽሑፍ ኣሎ’ሞ፣ ኪድ’ ሰይጣን! በሎ” (ማቴ.4፣ 8-10)። ዙፋኑ ኣብ መስቀል ገቢሩ፤ ኣብ ልዕሊ 

ሞት ተዓዊቱ እዩ ክርስቶስ ነዚ ንግሥነቱ ለቢሱዎ። ስለ’ዚ ነቲ ናይ’ዚ ዓለም’ዚ በራስን፣ ብልጭልጭ 

ዚብልን ግዜያዊ ንግሥነት ኣይበሃጎን። ኢየሱስ ስለዘፍቀረና ከኣ ነኣና ብኽቡር ደሙ ተበጀወና፦ “ኅሩይ 

ወለዶ፣ ናይ ንጉሥ ካህናት፤ ቅዱስ ሕዝቢ፣ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ሕዝቢ”(1ጴጥ.2፣9) ክንከውን ድማ 

ኣብቀዓና። እግዚኣብሔር ኃያልን ከኣል-ኵሉን እዩ። “እቲ ዘሎን ዝነበረን ዚመጽእን ኵሉ ዚኽእል 

እግዚኣብሔር ኣምላኽ ‘ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ’ ይብል ኣሎ” (ራእ.1፣8)። “ክርስቶስ ከኣ ኵሉ 

መንግሥትን ሥልጣንን ኃይልን ስዒሩ እታ መንግሥቲ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ንዅሎም ጸላእቱ 

ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ክሳዕ ዜግርሮም ኪነግሥ ይግብኦ እዩ”1ቆሮ.15፣24። ኰሉ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን 

ንእግዚኣብሔር ዚወሃብ ዝነበረ ሥልጣንን መጸውዕን፤ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝተረከቦ ሓዲስ ኪዳን 

የረጋግጽ። “ንስኻትኩም ከኣ በቲ ርእሲ ሕልቅነትን ሥልጣናትን ዝኾነ ክርስቶስ ተመሊእኩም 

ኣሎኹም” (ቆላስ. 2፣10)። 

መ. ምጻኣት ክርስቶስ ብዓቢይ ክብሪ እዩ። “እንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ። ኵሎም ሰባት እቶም 

ዚወግእዎ’ውን ከይተረፉ ኺርእዩዎ እዮም። ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪ ድማ በኣኡ ኺበኽዩ እዮም። እወ 

ኣሜን” (ራእ.1፣7)። ነቶም ዝኣመኑ፤ ዳግማይ ምጽኣት ክርስቶስ ኣብ ዕለታዊ ሕይወቶም ዘደልድሎም 

ዓቢይ ተስፋ ኪኸውን ከሎ፤ ነቶም ዚቃወሙዎ ግና ከቢድ ረዓድን ፍርሃትን የሕድረሎም።  

 “ክርስቶስ ናይ’ቲ ዘይረአ ኣምላኽ ምስልን፤ ልዕሊ ዅሉ ፍጥረት ዝኾነ በዅሪ ወዱ ንእግዚኣብሔርን 

እዩ። ከመይ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዅሉ፣ ዚረአን ዘይረአን መናብርት ይኹኑ ጐይትነት፣ ሊቃናት 

ይኹኑ ሥልጣናት ኵሎም በኣኡ ዝተፈጥሩ እዮም። ኵሉ በኣኡን በኣኡን እዩ ዝተፈጥረ።” (ቆላስ.1፣15-

16) “እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! 
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ካብ ክርስቶስ ዚፈልየና ኃይሊ የልቦን 
 

 ናይ ተኸተልቲ ክርስቶስ መበቈልን ዕላማን ምስ ናይ’ዚ ናይዚ ዓለም ትምኒትን ዕላማ በበይኑ ምዃኑ 

ንምግላጽ፤ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ንሓዋርያቱ፣ ዝበሎም ቃል ኣሎ፣- “ዓለም 

እንተጸልኣትኩም ቅድሜኹም ነኣይ ከም ዝጸልኣትኒ ፍለጡ። ንስኻትኩም ናይ ዓለም እንተትኾኑስ ዓለም 

ከም ናታ ምፈተወትኩም” (ዮሓ.15፣18)። ንሓቂ ዚኽተልን ንሓሶት ዚፈትዋን በበይኑ እዩ መንገዶም። 

ሓቅን ሓሶትን ዘይቃደዋ፣ ተፃረርቲ ኃይልታት እየን። ኢየሱስ ኣነጺሩ ከምዚገልጾ፤  “ሓቂ ኣብኡ ስለዘየልቦ” 

ዲያብሎስ “ኣብ ሓቂ ኣይጸንዕን እዩ”። ሓሳዊ ንሓሶትውን ኣቦኣ ስለዝኾነ ከኣ  ሓሶት ኪዛረብ ከሎ ካብ 

ርእሱ እዩ ዚዛረብ። “ኣነ ሓቂ ስለዝዛረብ ግን ኣይትኣምኑንን” (ዮሓ.8፣44-45) ይብል። ስለ’ዚ ሎሚውን 

ንሓቂ፣ ንፍትሒ፣ ንሕያውነት፣ ንፍቕሪ፣ ንልግስነት፣ ንቅንዕና፣ ንትሕትና…ነዚ ዂሉ ቀዳምነት ንዚህብ 

ዓለም ኣይትፈትዎን እያ። ነቶም ናታ ግና፣ ማለት ንዓመጽቲ፣ ንዕቡያት፣ ንተንኰለይናታት፣ ንሓሰውቲ፣ 

ኣይትጸልኦምን። ኢየሱስ ነቶም ተቓወምቱ ከምዝበሎም እዩ፣- “ዓለም ንኣኻትኩም ክትጸልእ ኣይከኣላን 

እዩ። ነኣይ ግና ግብራ ክፉእ ከምዝኾነ እምስክር እየ እሞ ትጸልኣኒ እያ” (ዮሓ.7፣7)።  

ከም’ቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ፣ በቲ እዋንቲ ዝነበሩ ኃይልታትን፤ ናይ’ዚ ዓለም’ዚ መንፈስ ዝዓብለሎም 

ሰባትን ግን፤ ምስ’ቲ ናታቶም ዕላማ ስለዘየሳንዩ፣ ነቶም ቀዳሞት ክርስትያን፣ ብዝተፈላለየ ምኽንያት 

ይጸልእዎምን፣ የጸልምዎምን፤ ካብኡ ሓሊፎም’ውን የሳድድዎምን፣ ይቐትልዎምን ከምዝነበሩ ታሪኽ 

ቤተክርስትያን የነጽረልና። እቶም ኣመንቲ ግን ኣሰር ክርስቶስ ጐይትኦም ብምኽታል፦ “ኣኅዋተይ ዓለም 

እንተጸልኣትኩም ኣይትገረሙ”(1ዮሓ.3፣13) እናበሉ ነሓድሕዶም ይበራትዑን ይጸናንዑን ነበሩ። ንሓቂ 

ዚምስክር፣ ንሓቂ ደው ዚብል ኲሉ፤ ተቓውሞን ጽልእን ከምዘጋጥሞ ፈሊጡ ናብ መድኃኒኡ ኪጽጋዕ ኣለዎ። 

“ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ፣ በኣይውን እመኑ” (ዮሓ.14፣1) ዝበለ ጐይታ ከምዘይሓድገና 

ርጉጻት ኢና። “ኣብ ዓለም ጸበባ ኣሎኩም፥ እንተኾነ ኣጆኹም! ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ” (ዮሓ.16፣33)። 

በዚ ምኽንያት’ዚ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ኮይንና፣ “…ሞት ኮነ ሕይወት መላእኽቲ ኮኑ ገዛእቲ፤ ዘሎ ኮነ 

ዚመጽእ ወይ ኃይልታት፤ ላዕላዋይ ኮነ ታሕታዋይ፤ ካልእ ፍጥረት’ውን እንተኾነ፣ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ 

ጐይታና ካብ ዘላትና ፍቕሪ-ኣምላኽ  ኪፈልየና ዚኽእል ከቶ ከምዘየልቦ ኣረጋጊጸ ኣሎኹ” (ሮሜ. 8፣38-

39) ክንብል ንደፍር።  

ኣብ መጨረስታኡ ሓቂ ኣብ ልዕሊ ሓሶት፤ ፍቕሪ ኣብ ልዕሊ ጽልኢ፤ ብርሃን ኣብ ልዕሊ ጸልማት፤ 

ጽቡቕ ኣብ ልዕሊ ክፉእ፤ ሰላም ኣብ ልዕሊ ውግእን ሁከትን፤ ሕይወት ኣብ ልዕሊ ሞት ኪዕወታ ምዃነን 

ኣይንጠራጠርን። “ኣኅለፍከነ ማእከለ እሳት ወማይ፣ ወኣውፃእከነ ውስተ ዕረፍት” = “ብሓውን ብማይን 
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ኣሕለፍካና፣ ሕጂ ግና ንስኻ ናብ ራህዋ ኣውጻእካና”(መዝ. 66) ኪብል ዳዊት ከምዝዘመረ፤ እቶም ክሳብ 

መጨረስታ ዝጸንዑ ከኣ፤ ነዚ ናይ ዓወት መዝሙር’ዚ ኪዝምሩ ምዃኖም ርጉጻት ኢና። “ንስኻ ግና ክሳዕ 

ሞት እሙን ኩን። ኣነ ከኣ ኣኽሊል-ሕይወት ክህበካ እየ” (ራእ.2፣10) እናበለ ዘተባብዕ ኃያል ጐይታን፤ 

እሙን መድኃንን ስለዘሎና፤ ንሕና’ውን በቲ ዘጋጥመና ፈተናን ጸበባን ክንደሃል የብልናን። እዝኒ ዘለዎ፤ 

መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ-ክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! 

 

ቃል-ኣምላኽ ንዚሰብኩልኩም መራሕቲ ዘክርዎም 
   

“እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ፍጹም፤ ንሠናይ ግብሪ ዘበለ ኣጸቢቑ ዝተዳለወ ምእንቲ ኪኸውን፤ 

ብመንፈስ-ኣምላኽ ዝተጻሕፈ ቅዱስ መጽሓፍ ንትምህርቲ፤ ንተግሣጽ፤ ንምእራም፤ ቅኑዕ ናብራ 

ንምምሃር ይጠቅም እዩ”። (2ጢሞ. 3፣16-17) 

  “ቅድሚ ኵሉ፤ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት፤ ሓደ ብናይ ርእሱ ኣተሓሳስባ ኪትርጒሞ 

ከምዘይክእል ፍለጡ። ከመይ ትንቢት፤ ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ 

እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ መጺኡ ኣይፈልጥን” (2ጴጥ.1፣20-21)። 

  “ሽዑ እግዚኣብሔር፤ ኢዱ ዘርግሐ እሞ ኣፈይ ተንከየኒ፤ ‘እንሆ ክትዛረቦ ዝግብኣካ ቃላት ኣብ ኣፍካ 

ኣንብር ኣሎኹ። ርአ፣ ሎሚ ክትምንቍስን ከተፍርስን፤ ከተዕኑን ከተጥፍአን፤ ክትነድቕን ክትተክልን 

ኣብ ልዕሊ ሕዝብታትን መንግሥታትን እሾመካ ኣሎኹ’ በለኒ (ኤር.1፣9-10)። 

 

ካብ’ቲ በዓል ቅዱስ ልበ ኢየሱስ (ሥርዓት ላቲን) 19 ሰነ 2009 ጀሚሩ፤ ክሳዕ 11 ሰነ 2010 ዓ.ም.ፈ፤ 

ዓመት ካህናት ተባሂሉ ኪኸብር ብፁዕ ወቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነጳጳሳት በነዲክቶስ መበል ÞÚ ብወግዒ ኣዊጆምዎ 

ኣለዉ። ፍሉይ ጸጋ ክንረኽበሉ ኢሎም ነዚ ስለ ዝመደቡልና ከኣ ብልቢ ከነመስግኖምን፤ ኣብ ጸሎት ክንዝክሮምን 

ይግባእ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ’ቲ መኽፈቲ ቃሎም ከምዝሓበሩና፤ እዚ ዓመት’ዚ ዓመት ተሓድሶ-ቤተክርስትያን ኪኸውን 

ይግባእ። ቤተክርስትያን ክትሕደስ እንተኾይና ከኣ ቅድሚ ኵሉ፤ እቶም ኣሰር ክርስቶስ መምህሮም ተኸቲሎም፤ 

መሃርትን ቀደስትን፤ ጓሶትን ዝኾኑ ካህናት ኪሕደሱ ኣለዎም። እዚ ከኣ ብጸሎት’ዩ ዚመጽእን ዚምዕብልን። ስለ’ዚ 

ሎምዘመን ጸሎት ምስ ካህናት፤ ጸሎት ምእንቲ ካህናት፤ ጸሎት ብካህናት፤ ኪግበር ቤተክርስትያን ትዕድመናን 

ተተባብዓናን ኣላ። ዕላማኡ ከኣ ካህናት ኣብ ዕለታዊ ሕይወቶም ዝያዳ ብሕታዊ ጸሎት ከዘውትሩ፤ ሕዝበ 

ክርስትያን’ውን ምስ ካህናቱን ምእንቲ ካህናቱን ኪጽሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ንኺርድኡ እዩ። 
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መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፤ ንካህናቱ፤ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ፤ ብርሃን ዓለም፤ ኣዕይንቲ 

እግዚኣብሔር፤ መብራህቲ ቤተክርስትያን፤ ኣምሳል መላእኽቲ ኢኹም ይብሎም፤ (ኣኰቴተ ቊርባን ዘቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ 

ረአ)። “ሰላም ነኣኻትኩም ይኹን፤ ከም’ቲ ኣቦ ነኣይ ዝለኣኸኒ ኣነ’ውን ከምኡ እልእከኩም ኣሎኹ” (ዮሓ 20፣21) 

እናበለ እቲ በ’ቦኡ ዝተላእከ ኢየሱስ ነቶም ሓዋርያት’ውን ለኣኾም። 

ኣብ ዕለታዊ ሕይወትና፣ እግዚኣብሔር ብቐጥታ ወይ ገጽ ንገጽ ኣይዛረበናን እዩ። ናብ ዕብራውያን ኣብ 

ዝተጻሕፈት መልእኽቲ ከም ከምዚብሎ “ኣምላኽ ብዙኅ ሳዕን ብብዙኅ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት 

ተዛረቦም። ኣብ’ዘን ዳኅረዎት መዓልታት ግና ነኣና በቲ ወራስ-ኵሉ ዝገበሮ በኣኡ’ውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ 

ተዛረበና” (ዕብ. 1፣1-2)። ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኣብ መንጎና ድሕሪ ተረኺቡ’ውን እንተኾነ፤ እግዚኣ-ብሔር 

ብዝተፈላለየ መንገድን ብዝተፈላለዩ ሰባትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ይዛረበና። ብፍላይ ከኣ ክርስቶስ ወዱ ሥልጣን 

ብዝሃቦም ኣቦታት ገቢሩ ይዛረብ። “ኣብ ሰማይን ምድርን ኵሉ ሥልጣን ተዋሂቡኒ ኣሎ። እምበኣር ኪዱ’ሞ ንዅሎም 

ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩምዎም ደቀመዛሙርተይ ግበርዎም። ከምኡ’ውን 

ዝኣዘኩኹም ኵሉ ኪሕልዉ መሃርዎም። እንሆ ኣነ ኽሳዕ መወዳእታ ዓለም ኵሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ” 

(ማቴ.28፣19-20) እናበለ ናይ ምስባኽን፣ ምምሃርን፣ ምምራሕን ኃላፍነት ዘልበሶም ኣቦታት ኣለዉና፤ በዚኣቶም 

ኣቢሉ፤ ብዝተፈላለየ ኣገባብ መልእኽቱ ይህበና። ብኣብነት-ሕይወት፣ ብቓል-ሰብ፣ ብድምፂ-ሰብ፣ ብስብከት፣ 

ብትምህርተ ክርስቶስ፣ ብትምህርተ-መለኮት፣ ብምኽሪ፣ ብተግሣጽ’ዩ ቃል-እግዚኣ-ብሔር ዝመጸና። እቲ ንሳቶም 

ዘስምዑና ቃል ናቶም ኣይኮነን።  

መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋርያቱ “ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም እንተፈጺምኩም 

ኣዕሩኸይ ኢኹም” (ዮሓ.15፣14) ኢሉዎም። ክህነትን ተልእኮ ካህንን ብቐረባ ዝተዛመዱን ዝመላልኡን ክልተ ገጽ 

ናይ ሓደ ካህን እዮም። ካህን ናይ ክርስቶስ ረድእን ፍሉይ ተኸታሊኡን ከም ምዃኑ መጠን ምስ ጐይታኡ ዓሚቚን 

ጥቡቕን ርክብ ምእንቲ ኪህልዎ ድልዱል መንፈሳውነት ከማዕብል የድልዮ፣ ክርስቶስ ባዕሉ’ውን “ብዘይካይ ሓንቲ’ኳ 

ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም” (ዮሓ. 15፣5) ኢሉና እዩ። ብዘይ ክርስቶስ ዚፍጸም ክህነታዊ ተልእኮ ጥዑይን ፍረ 

ዚህብን ኪኸውን ኣይክእልን፣ ምእንት’ዚ ባዕሉ ሊቀካህናት መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን  ነቶም 

ተኸተልቱ “ኣነ እየ ዝኃረኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይኃረ-ኹምንን፣ ኬድኩም ፍረ ምእንቲ ክትፈርዩ፤ 

ፍሬኹም’ውን ነባሪ ምእንቲ  ኪኸውን ሾምኩኹም (ዮሓ.15፣16) ይብሎም። በዚ ዓመት’ዚ እምበኣር፤ ነፍስወከፍና 

ምስ ክርስቶስ ጥቡቕን ዓሚቝን ዕርክነት ከነጥሪ፤ ኣብ ሓዋርያዊ ስራሕና ከኣ ብተወፋይነትን ልግሥን ክንጽመድ 

ንዕደም ኣሎና። ከም ቅዱስ ዮሓንስ ዘማርያም ቪያነ  ኣብ ሕይወትናን ተልእኮናን ንምኽርታት ወንጌል ክንክተል 

ኣቦና ርእሰ ሊቃነጳጳሳት በነዲክቶስ መበል ÞÚ የዘኻኽሩና። ናይ ሰበኻ ይኹኑ ናይ ማኅበራት፤ ኵላቶም ካህናት፤ 
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ኣሰር’ቲ ድንግልን፤ ድኻን፤ ተኣዛዝን ዝኾነ ክርስቶስ ብምኽታል፤ ብዓቢይ መንፈስ ድኽነትን፤ ድንግልናን ተኣዝዞን 

ኪነብሩ ጽዉዓት እዮም ይብሉና።  

ስለ’ዚ ነዞም ክርስቶስ ዝመረጾም ሰበኽቲ ወንጌል መምህራን ትምህርተ-ክርስቶስ ብእምነት ምስማዕ ማለት 

ንኢየሱስ ምስማዕ፤ ነኣኣቶም ዘይምስማዕ ከኣ ንኢየሱስ ዘይምስማዕ ምዃኑ ካብ ቃሉ እንረኽቦ ሓቂ እዩ። “እቲ 

ነኣኻትኩም ዚሰምዕ፣ ነኣይ እዩ ዚሰምዕ። እቲ ነኣኻትኩም ዚንዕቕ ድማ ነኣይ እዩ ዚንዕቕ፤ እቲ ነኣይ ዚንዕቕ ከኣ 

ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዚንዕቕ” (ሉቃ፣10፣16)። ስለ’ዚ ንዂልና ምእንቲ ኪሕሸና፤ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዘስምዑና ሰባት 

ከነኽብሮምን ክንጽልየሎምን ኣድላዪ እዩ። ቃል-ሰብ ዘይኮነስ፣ ቃል-ኣምላኽ ቃል-ሕይወት እዮም ዘምጽኡልና’ሞ 

ጽን ኢልና ክንሰምዖም ይግባእ።  

“ነቶም ቃል-ኣምላኽ ዚሰብኩልኩም መራሕቲ ዘክርዎም። ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን፤ ከም ዝሞቱን 

ኣስተውዒልኩም ኣሰር ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ። በብዓይነቱ 

ብዝኾነ ጋሻ ትምህርቲ ኣይትሰሓሓቱ። ነቶም ዝሰዓብዎ ሓንቲ ብዘይጠቐሞም ናይ መብልዕ ሥርዓት ዘይኮነስ፤ 

ልብኹም ብጸጋ እንተጸንዐ ሠናይ እዩ” (ዕብ.13፣7-9)። “እምበኣር ነቲ ዚዛረበኩም ዘሎ ምስማዕ ከይተኣብዩዎ፤ 

ተጠንቀቑ “(ዕብ.12፣25)። እዝኒ ዘለዎ፤ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ! 

 

መዛዘሚ፣ 

 

“ኣኅዋተየ፤ብሠናይ ነገርን ብፍልጠትን ዘበለ ዅሉ ከምዝመላእኩም፤ ነሓድሕድኩም እውን ምምዕዓድ ከም 

እትኽእሉ፤ ኣነ ባዕለይ ተረዲአዮ ኣሎኹ። በቲ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህበኒ ጸጋ ከም ዘዘኻኸርኩኹም ኮይነ ብዛዕባ 

ገለ ነገራት ደፊረ ጽሒፈልኩም ኣሎኹ፣ (ሮሜ.15፣15)። 

ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓመት (2008-09) ክልተ ኣገዳሲ መደባት፣ ማለት ሲኖዶስ ጳጳሳትን፤ ዓመት ቅዱስ 

ጳውሎስን ኣኽቢርና። እቲ ሲኖዶስ ብዛዕባ ቃል-ኣምላኽ ነይሩ፤ ቅዱስ ጳውሎስ ከኣ ሰባኺ ወንጌል እዩ። በዚ 

ጽቡቕ ኣጋጣሚ እምበኣር፤ “ዚሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ” (ማቴ.13፣9)፤ “እዝኒ ዘለዎ፤መንፈስ ቅዱስ 

ንኣብያተ-ክርስትያን ዚብለን ዘሎ ይስማዕ!” (ራእ.2፣7) ኣብ ዚብል ተደጋጋሚ መጸዋዕታ መድኃኒና ጐይታና 

ኢየሱስ ክርስቶስ ተመርኵስና፤ ብግሊ ኮነ ብኃባር ምስ ቃል-እግዚኣብሔር ዘሎና ርክብ ከመይ ከምዘሎ 

ክንምርምር ንዕደም ኣሎና።  

ብፍላይ ኣብ’ተን ቀዳሞት ሠለስተ ምዕራፋት ራእይ ዮሓንስ ተመርኵስና፣ ብዛዕባ መለኮታዊ መደብ 

ድኅነትን፣ ግልጸቱን፤ ብዛዕባ ኣቀባብላ ግልጸት-ኣምላኽ፤ ጐይታ-ታሪኽ መን ምዃኑ፤ ነተን 7 ኣብያተ-
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ክርስትያን ብዛዕባ ዝተዋህበ መልእኽቲ፤ ብዛዕባ ርክብ ምድራውን መንፈሳውን ሥልጣንን፤ ብዛዕባ ምልላይ 

መናፍስትን፤ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኣፍሪቃን እትርከብ ቤተክርስትያንን፤ ብዛዕባ ዘለዋ ተልእኮን ከነስተንትን 

ክኢልና። ሎሚኸ ቤተክርስትያንና፣ ምስ ዳዊት ነቢይ ኮይና ነዚ ዚስዕብ ቃላትዶ ክትደግም ትኽእል? “ኣነ 

ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዚብሎ እሰምዕ ኣሎኹ፤ ንሕና ናብ’ቲ መንገዲ ዕሽነት እንተዘይተመሊስና፤ ንሱ 

ነኣና ንሕዝቡ ሰላም ኣተስፊዉና ኣሎ። ብሓቂ ኣብ ሃገርና ኽብሪ-እግዚኣብሔር ኪሓድር እዩ፤ ምድኃኑ 

ነቶም ዚፈርህዎ ቐረባኦም እዩ። ምሕረትን ሓቅን ተራኸባ፤ ሓቅን ሰላምን ተሳዓማ። ሓቂ ወድሰብ ካብ ምድሪ 

ክትበቍል እያ። ጽድቂ እግዚኣብሔር ከኣ ካብ ሰማይ ክትጥምት እያ፤ እግዚኣብሔር ድማ ሠናይ ኪህበና 

እዩ፤ ሃገርና’ውን ፍርያታ ክትህብ እያ” (መዝ. 85፣ 8-12)።  

እግዚኣብሔር ብብዙኅ ሜላን ኣገባብን፣ ኣብ ብዙኅ ቦታን ጊዜን ቃሉ የስመዓና፥ ናብኡ ክንቀርብ 

ብዘተፈላለየ መንገዲ ይዕድመና፥ ካብ ክፉእ ክንርሕቕ የጠንቅቐና ኣሎ። ሎሚኸ ብግሊ ኮነ ብኃባር፣ ምስ 

ኢሳይያስ ነቢይ ኮይንና “እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእንቲ ክሰምዕ ኣእዛነይ ከፈተለይ፣ ኣነ’ውን ኣይኣበኹን፤ 

ኣየድሓርሓርኩን ” (ኢሳ.50፣5) ክንብልዶ ንደፍር ንኸውን? ኣብ ታሪኽ-ድኅነት እቲ ዝዓበየ ጸገም ትሪ-

ልቢ እዩ። “ምእንት’ዚ ከም’ቲ መንፈስ ቅዱስ ዚብሎ፤ ‘ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኩም፤ ከም’ቲ ኣብ ምድረበዳ 

ንእግዚኣብሔር ክትፈታተንዎ ከሎኹም ምትእዛዝ ዝኣበኹምዎ፤ ልብኹም ኣይተትርሩ’” (ዕብ.3፣7-8) 

እናበለ ንቓሉን ትእዛዙን ብኽፉት ልብን ለጋስ እዝንን ክንቅበሎ፤ እግዚኣብሔር ደጋጊሙ የተባብዓና ኣሎ።  

ቅዱስ ጳውሎስ’ውን ነቶም ምእመናን ቆላስይስ ከምዝሓተቶም፣ “ካብ ኣተሓሳስባ’ዛ ዓለም’ዚኣ ምስ 

ክርስቶስ ሞይትኩም እንተኾይንኩም፤ ስለምንታይ ደኣ ገና ከም ኣነባብራ ዓለም ትነብሩ ኣሎኹም?” 

(ቆላስ.2፣20) ብምባል ኣየናይ ዓይነት ሕይወት ንነብር ከም ዘሎና ክንምርምር’ሞ ብመንፈስ ወንጌል 

ከነመዓራርዮ፤ ኣብ’ዚ ነኣኡ ዝተመደበ ዓመት፤ ይጽወዓና ኣሎ። ኣብ ሰበኻና፣ ኣብ ቍምስናታትና፣ ኣብ 

ገዳማትና ኣብ መንፈሳውያን ማኅበራትና፤ ብውልቂ’ውን ይኹን፤ ዝተፈላለየ ህያባት መንፈስ ቅዱስ እዩ 

ዘሎና። ኣብ መንፈሳዊ ጕዕዞና ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ከምእንርከብ ርጉጽ እዩ። ምእንት’ዚ “እቲ ተስፋ 

ዝሃበና እሙን እዩ፦ ስለ’ዚ ነታ እንጽበያ ተስፋ ብዘይ ምውልዋል ኣጽኒዕና ንሓዛ። ምእንቲ ከነፍቅርን ሠናይ 

ግብሪ ምእንቲ ከነዘውትርን ንሓድሕድና ክንነቓቓሕ ንጽዓር። ከም’ቲ ገሊኣቶም ልማድ ገይሮምዎ ዘለዉ፤ 

ብሓደ ምእካብ ኣይነቋርጽ፤ እኳ ደኣ ከም’ቲ እትርእይዎ ዘሎኹም እታ መዓልቲ ትቐርብ ስለዘላ ብዝበለጸ 

ነሓድሕድና ንበራታዕ” (ዕብ 10፣ 23-25)። 

ኦ ጐይታ 

ዚርኢ ዓይኒ፣ ዚሰምዕ እዝኒ፣  ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ!  ኣሜን። 
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