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    ማኑዋል ሉቃስ 10 - ተልእኾ ከምቲ የሱስ ዝሃቦ ሕድርን ዘርኣዮ ሞዴልን 

 

ንእሽቶ ሓገዝ ብብጻየይ 

ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ግሎባዊ ገስጋስ ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመት ዝኣክል መዝጊበዮ ኣለኹ። ብርግጽ መጽሓፍ 
ግብሪ ሃዋርያት ሕጂ ውን ህያው ኢዩ! ይኹን እንበር እዚ ዝኸውን ኣብ ዘንጸባርቕ መድረኽ ናይ ኣብያተ 
ክርስትያናትን፡ ኣብ ናይ ንግዲ ናይ ክርስትና ኮንፈረንሳትን ወይ ኣብ ናይ ቱሪስትስ ናይ ምንቅቃሕ መገሻታት 
ኣይኮነን። እታ መንግስቲ፡ ተራ ሰዓብቲ የሱስ ክጽልዩን፡ ካብ ናይ ምሾት ገዝኦም ወጺኦም ንምስክርነት ዩሱስ 
ኣብ ጎደቦታት ኣብ ኣባይቲ ክበልዑን ክሰትዩን ክባዝሑን ከለዉ ኢያ ትገሃድ። እዚ`ዩ እቲ ኣብ ሉቃስ 10 
ከምኡ ውን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ንረኽቦ ዲናሚክስ። እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ብከምዚ ፈሊማ ኢያ ነታ 
ጥንታዊት ዓለም ዝበጽሓታ። ክሳብ ሎሚ ውን እታ መንግስቲ ብከምዚ ኢያ ትግስግስ።  

ስቲቭ ሂል ንብዙሕ ዓመታት ዓርከይን መሓዛይን ኢዩ። ንሱን ማርሊንን ንህይወቶም ን`ደቂ-ሰላምን’ ንናይ 
ኣባይቲ ማሕበራትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ፡ ኣውሮጳን ማእከላይ ኤስያን ወፍዮማ ኢዮም። ኣብዚ ጽሑፍ 
ኣካፊሉና ዘሎ ድማ ክልሰ-ሓሳብ ዘይኮነስ ተመኩሮ ኢዩ።  

 

                                                             ማርክ ቫን ዱር ዉድ፥ ኣሕታሚን መራሒ ጋንታን 
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ማንዋል ሉቃስ 10 ብስቲቭ ሂል ምንባብ ኣዝዩ ኣነቃቃሒን ኣባራታዒን ኢዩ። ንብዙሕ እምነትን ተግባራትን 
ልምምድን ናይ ካራዝማቲካዊ ዓንኬል /ሃዋርያዊ-ነቢዩታዊ/ ዘድሊ ግቡእ መኣረምታን ምምዕርራይን ኣምጺኡ 
ኣሎ። ዝበዝሐ ካብቲ ብመገዲ ቲቪን ሚድያን ካብ ምዕራብ ዝፍኖ መልእኽትታት ዘይጥዑይን ቄናንን 
እተባላሸወን ኢዩ። ናይ ምዕራብ ጽልዋ ሚድያ እንተ ንጽቡቅ ወይስ ንኽፉእ ኣዝዩ ዝተጋነነ ኢዩ። ኩሉ ናይ 
ምዕራብ ዘበለ ወንጌልዩ ማለት ኣይኮነን። ገለ ካብኡ መርዚ ኢዩ። ዝኾነ ዝምርዝ ሞጎተ ብዘይብሉ ኣገባብ፡ 
እቲ ክበሃል ዘለዎ ከቢድ ነገር ክብሎ ብምኽኣሉ፡ ነቲ ሃዋርያዊ ተልእኾኣዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ስቲቭ ኣዝየ 
የድንቆ። ናብቲ ክርስቶስ ዘማእከለ ናይ ሓቂ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ወንጌል ክንምለስ ንጹር ጻውዒት ኢዩ ዘስምዕ 
ዘሎ። ኣብቲ ስቲቭ ሂብዎ ዘሎ መግናሕቲን መምርሕን እንተጠቢቅና ካብ ንሰብ ኣብ ሓደጋን ስሕተትን 
ዘውድቅ ኣዕናዊ ምድንጋርን ምትላልን ሓራ ወጺእና ነቲ ናይ ጎይታ ምስክርነት ብዝግባእ ክንሕዞ ኢና። እቲ 
ግድን ክበሃል ዝነበሮ ነገር፡ ስቲቭ ክብሎ ብምኽኣሉ ኣዝዩ ባህ ኢሉኒ።  

                                                                   

                                                                  ስቴፈን ክሮስቤይ፡ ካብ ኣገልግሎት ስቲፋኖስ 
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ወፈያ  

 

ኣብዚ ሓቂ`ዚ ንዝነብሩ፡ ኣብ ማእከላይ ኤስያ ዘለዉ ብጾተይ ይውፍያ። ንስኻትኩም ናትና 
ጀጋኑ ኢኹም!!  
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ማንዋል ሉቃስ 10 

(ተልእኾ ከምቲ የሱስ ዝሃቦ ሕድርን ዘርኣዮ ሞዴልን) 

 ትሕዝቶ                                                             

 

መቅድም  

መእተዊ (ንምዕራባውያን ኣዕሩኽ) 

መእተዊ (ንምብራቓውያን ኣዕሩኽ) 

 

1) ጸገም ብዛዕባ ዓየይቲ 

 ሀ) ናይ ልቢ ጸገም 

 ለ) ናይ ታዕሊም ጸገም 

 ሐ) ናይ ራኢ ሽግር፡ ወይ ውን ነቲ ግራት ምንቃፍ 
 

2) ዝባኸነ ጸሎትን ናይ ጂኦግራፊ ጸገምን 
  

ሀ) ዝባኸነ ጸሎት 
ለ) ጎይታ እኽሊ 
ሐ) ኣዝዩ ዉሱን ጸሎትን ናይ ጆግራፊ ጸገምን    

3) እቲ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ሓደጋ 
 

 ሀ) ምእካብ ምህርቲ ሓደገኛ ዕዮ እዩ 

 ለ) ኣብ ስቓይ ኢዩ ባህሪ የሱስ ዝግለጽ  

 ሐ) ንበረኸት ክንከውን ኢና ዝተባረኽና  

4) ማሕፉዳ ፣ ለቖታን ፣ ኣሳእንን፣ ሰላምታን 
  

 ሀ) ማሕፉዳን ተልእኾን 

 ለ) ለቖታን ባህልን  

 ሐ) ኣሳእን ኣገባብን ብሩችኮን  

 መ) ዛንታ ጉዕዞ ገመል 

 ሰ) ሰላምታን ዓላማን  

5) ሰላምኩምን ወዲ ሰላምን 

 ሀ) ሰላም ንዓኹም ይኹን 
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 ለ) ንወዲ-ሰላም ምድላይ 

ሐ) ኣብ ከተማታትን ምዕራባዊ ዓለም’ከ ከመይ እዩ? 

6) መምርሒ ብልዕን መስተን 

 ሀ) ዝምድናዊ ጭውነት 

 ለ) ምብላዕን ምስታይን፥ ተቐባልነትን፡ ምቅርራብ እምነትን 

 ሐ) ንዓስቢ ብቑዕ ሙኳንን ካልእ ሓላፍነታትን 

7) መንግስቲ ኣምላኽ ምእዋጃን ምግላጻን 

ሀ) ሕሙማት ኣሕውዩ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ኣውጁ 

ለ) ኣዋጅን ሞዴልን መንግስቲ ኣምላኽ 

ሐ) መን’ዩ እቲ ሓላፊ ወይ መራሒ? 

መ) ኩሉ ግዜ ኣገልጋሊ እንበር ጎይታ ኣይኮንካን፡ ጉዳይ ሽማግለታት’ከ?  

ሰ) የሱስ እቲ ሓቀኛ ርእሲ ደኣ እንበር ንስሙ ርእሲ ኣይኮነን 

8) ዘይምቅባልን፡ ምቅባልን፡ ፍጹም ተመሳሳልነትን 
 

9) ብዝምድና ምሕጓስ 
  

ሀ) ኩሉ ስልጣን 

 ለ) ዝምድና እዩ እቲ ዝለዓለ 

 ሐ) ኣእሩኸይ ኢለኩም ኣለኹ 

 መ) ሓላፍነታትን ሓርነትን ኣዕሩኽ 

ጥብቆ # 1) ሃዋርያት፣ ባሮት ክርስቶስ 

 

ጥብቆ # 2) ማሕበር ናይ ኣባይቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 

 

ጥብቆ # 3) ትእዛዛት ናይ ``ኣብ ሓድሕድኩም`` 

 

ጥብቆ # 4) ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎትን ፊናንስን ኣብ ሓድሽ ኪዳን 
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መቅድም  

ምስክርነት ጸጋ**                                     (** ገለ ኣስማት ብጸጥታዊ ምኽንያት ተቀዪሩ ኢዩ)  

(ንጥፍቲ ሓዳሽ ኣገልጋሊት) 

 

ንኣምላኽ ከፍቅሮን ከገልግሎን ከኽብሮን ብምኽኣለይ ስሙ ይባረኸለይ።  

ኣምላኽ በዛ ዓመት ንዝገበሮ ክካፈሎ ስለ ዝመረጸኒ፡ ብሓጎስ ነቢዐ። ህይወተይ ንጎይታ ካብ ዝህብ ነዊሕ 
ዓመታት ሓሊፉ፡ ኣዒንተይ ናብቲ ዓቢ ሓቂ ናይ የሱስ ክኽፈታ ግን ሎሚ ዓመት ኢዩ። ኣነ ፍቅርቲ ውሉድ 
ኣምላኽ ኢየ። ኣነ ክዓዮ እተዋህበኒ ኣገልግሎት ኣሎኒ። ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኣምላኽ ደገፍ ስለ ዝደለኹ ናብ 
ጎይታ ይበኪ ነይረ። ዝሕልሕል ኢለ ሓጎሰይ ጠፊኡኒ፡ ዝኾነ መንፈሳዊ ሓገዝ ስኢነ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንነዊሕ 
እዋን ዝፈልጣ ሩት እተባህለት ሓብቲ ረኺበ። ቅድሚ ንስራሕ ንካዛኪስታንን ንሩስያን ምኻደይ፡ ምስኣ 
ብሓባር ኣብ ናይ ኮንግሪገሽን ማሕበር ኢና ንመላለስ ኔርና። ኣብ ሩስያ ተጠሚቀ ኣብኡ ኣብ ናይ ኮንግሪገሺን 
ማሕበር ምምልላስ ቀጺለ። ንሩት ምስ ረኣኽዋ ቅሩብ ተደኒቀ ምኽንያቱ ንዓይ ጠንካራ መንፈሳዊት መሲላ 
ኢያ ተራእያትኒ። ኣብኣ ገለ ሙቀትን ፍቅርን ተሰሚዑኒ። ፓስተር ዲኺ ኮንኪ ኢለ ድማ ሓቲተያ። ኣይፋለይን 
ኣብ ምንቅስቃስ ናይ ኣባዪቲ ማሕበራት ኢየ ዘሎኹ፡ ኣብ ገለ እዋን ድማ ኪኖ ዶባት ከተማና ኣብ ዘሎ 
ቦታታት ይዛወር ኢየ ኢላትኒ። ሓቂ ንምዝራብ ንዓመት መመላእታ ዝኸውን ኣብ ምውልዋል ኢየ ነይረ። 
ሰንበት ከይተኣከብካን ናይቲ ኣምላኽ ዝቀብኦ ፓስተር ስብከት ከይሰማዕካንሲ ከመይ ኣቢሉ ኢዩ ክኸውን? 
ፍሉይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዘይብሉ ሰብ ብኸመይ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብዝግባእ ተረዲኡ፡ ሓደሽቲ ማሕበራት 
ክምስርት ዝኽእል?  

ሻቡ ኣብ ኣኼባታቶም ክሳተፍ ምስ ጀመርኩ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብኡ እተዓዘብክዎ ነገር እንተ ደኣ ነይሩ፥ 
ህይወት ኢዩ ነይሩ።   

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝረኽቦ ምግላጽ ከካፍል ከሎን፡ ክምስክር ከሎን ብሓርነት ኢዩ ዝገብሮ። ስብከት ዝበሃል 
ነገር የልቦን፣ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኢዩ ንኣባላት ስድርኡ (ማለት ነታ ስድራ) ዘገልግል። ናብ ኣብ ገጠራት ዘለዉ 
ሰባት ብምኻድ ውን ደሃዮምን ኣብ ዕለታዊ ናብርኦም ዘድሊ ሓልዮትን ይግበር። ኩሉ ዝብልዎ ብቃል 
ኣምላኽ ኢዩ ዝረጋገጽ።  

ክጽሊ ጀሚረ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎኦም ኮይነ ነቲ ሓቀኛ ወንጌል ዝካፈሎ ሰባት ጎይታ ክህበኒ ናይ 
ኩሉ ግዜ ሃረርታይ ኢዩ ነይሩ። በዚ ምስክርነት፡ ኣብዛ ዓመት ደጊመ ሓይሊ ናይቲ ንፋስ ከስተማቕሮን 
ድምጺ ናይ ሰማያት ከዳምጽን በቒዐ። ካብ ኩሉ ቅሬታ ሓርነት ረኺበ፥ ምስታ ጥቓ ሞት ዝነበረት ሓብተይ 
ውን ምጽላይ ኪኢለ። ጎይታ ፈዊስዋ!  

ዝረኸብክዎ ብርሃን ኣምላኽ ንኻልኦት ከካፍሎ ጸሎተይ ኢዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ድማ ምህለላይ ሰሚዕዎ። 
ኣብዚ እዋን ንብዙሓት ሰባት የገልግል ኣለኹ። ኣምላኽ ብዙሓት ዝሰምዓ ኣባይቲ ከፊቱለይ። ኣብ እተፈላለዩ 
ቤተሰብን ኣዕሩኽን ድማ ይበጽሕ ኣለኹ።  

ኩሉ ግዜ ኣብ ንእከበሉ፡ እግዚኣብሄር እቲ ሓዊ ዝቀጻጸለሉ ናይ ሰላም ኣባይቲ ምግላጽ ስለ ዝሃበና ነመስግኖ። 
ንብጾትና ስቲቭን ማርሊን ድማ ንጽልየሎም።  
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ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ብኹሉ ይባርኽኩም!                                               

መእተዊ 

(ንምዕራባውያን ኣዕሩኽ) 

እዚ ማንዋል እዚ ንኣብ ማእከላይ ኤስያ ዘለዋ ጋንታታትና እተጻሕፈ ኢዩ። ዓላማ ናይዚ ጽሑፍ ትምህርታዊ 
ዘይኮነስ ግብራዊ ኢዩ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝርኣናዮ ምስክርነት ብዙሕ ኢዩ ዘድልየና። ግደ ሓቂ ከምዚ ዓይነት 
ማንዋል ኣብ ምዕራብ ክሕተም ፍጹም ትጽቢት ኣይነበረናን። ኮይኑ ድማ፡ ብዙሓት ነዛ ማንዋል ዘንበብዋ 
ኣዕሩኽ፡ እዛ መጽሓፍ ንምብራቃውያን እተጻሕፈት እንተኾይና ንምንታይ ኢኹም ኣብ ምዕራባዊ 
ትካላውነትን ካሪዝማቲካዊ መግለጺ ናይ ማሕበር ህይወትን ብዙሕ ግዜ እተጥፍኡ ኢሎም ኢዮም ዝሓቱ። 
እቲ መልሲ ብቀሊሉ፡ ምዕራባዊ ካራዝማቲካዊ መግለጺ ኣብ ኩሉ እዩ ዝርከብ፡ ዝብል ኢዩ። 

ኣብ ቢሽኪክ (ዋና ከተማ ካይረታይስታን)፡ ብናጻ ሳተላይት 20 ዝኸውን ቻነላት ቀያይርካ ምስ ትዕዘብ፡ 
ኩለን ናይ ኣሜሪካ ናይ ብልጽግና ወንጌል ዝሰብካን ናይ መሪሕነት ሓለፋን ስልጣንን ዘርእያ (ሞዴል 
ዝገብራን) ሙዃነን ዘየደንጹ ኣይኮነን።  

ካብተን ኣብ ቴስዓታት ኣብ ግዝኣት ሕብረት ሶቬት ነበር ዝዓንበባ ሓራ ካራዝማቲካውያን ማሕበራት፡ ሎሚ 
ዝበዝሓ ካብኣን የለዋን። ስለምንታይ? ዝበዝሓ ካብዘን ማሕበራት ሞዴል መሪሕነተን ምስቲ ኣብ ዓለም 
ፖለቲካን ገበንን ዘሎ ዓይነት መሪሕነት ብዝመሳሰል መገዲ፡ ኣብ ናይ ሓይሊን ሓለፋን ቅዲ ሞዴል ዝምስረት 
ኢዩ።  

ቅድም ኢለ ኣብ ሓንቲ ከተማ ናይ ዩክሬን፡ መሊሰ ድማ ናብ ኣርመኒያ ከይደ ነይረ።  ኣብ ክልቲኡ ከተማታት፡ 
መንእሰያት ብለይቲ ፈቀዶ ኣንጎሎታትን ጎደናታትን ፓርክታትን ተገቲሮም ይርኣዩ። እቲ ኣፓርታማታት 
ንእሽቶን እተጨቃጨቀን ኢዩ። ንክለባትን ካፌታትን ዝኸውን ገንዘብ የብሎምን። ምሉእ ለይቲ ፈቀድኡ 
ዘወን ክብሉ ይሓድሩ።  

ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ሓደ ሕቶ ኢየ ሓቲተ። ነዞም ንኣሽቱ መንእሰያት ብኸመይ ኣብታ መንግስቲ 
ከነሰልፎም ንኽእል? ኣብ ፈቀዶ ዕዳጋታት ተገቲሮም ኢዮም ዝውዕሉ። ኣብ ክልቲኡ ከተማታት እቲ 
እተቀበለኒ ሓደ መልሲ ኢዩ ሂቡኒ። ንሱ ድማ ``ብዙሕ ዝከኣል ኣይመስለኒን`` ዝብል`ዩ ነይሩ። ዝበዝሑ 
ካብዞም መንእሰያት ቀዲሞም ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ነይሮም ኢዮም፡ ብሕጓ ወጺኦም ድማ ተመርቂፎም።  

ብዙሓት ሰባት ኣብ ቴስዓታት ኣብ ዩክሬን ምንቅቃሕ ነይሩ ይብሉ። ኣብ 1998 ኢና ኣብቲ ቦታ ጽዑቅ ዕዮ 
ጀሚርና። ብዙሕ ናይ ወንጌል ኣኼባታት ተኻይዱ፡ ብዙሓት ውሳኔታት ሓሊፎም። ገለ ሰባት ከም ዝብልዎ 
እቲ ብኹሎም ኣገልገልቲ ዝሓልፍ ዝነበረ ውሳኔታት ተደሚሩ ሓሙሽተ ዕጽፊ ናይቲ ህዝቢ ኢዩ ዝኸውን። 
ሓደ ሰብ ከም ዝበለኒ ኣብ ሃገረ ሩስያ ዝሓለፈ ውሳኔታት ክንዲ ብዝሒ ህዝባ ኢዩ ዝኸውን። ልክዕነት ናይዚ 
ቁጽሪ ከረጋግጾ ኣይከኣልኩን፡ ብዝኾነ ግን ብዙሕ ውሳኔታት ኢዩ ዝሓልፍ ዝነበረ። ኮይኑ ግን የሱስ ናይ 
ውሳኔ ወረቃቅቲ ክንቆጽር ኣይጸውዓናን። ንሱስ ደቀ-መዛሙርቲ ክንገብር ኢዩ ዝኣዘዘ።  

ብርግጽ መንእሰያት ናብቲ ኣኼባታት ይመጹ ኢዮም። ጉባኤ ምስታፍ ግን ንሓደ ሰብ ወደ-መዝሙር 
ኣይገብሮን ኢዩ። እዞም መንእሰያት ኣብ ጉባኤ ኣብ ዝሳተፉሉ ግዜ፡ ነገራት ከመይ ይዓዩ ይዕዘቡ። ኣብ መንጎ 
እተወደበ ሃይማኖትን እተወደበ ገበንን ንኡስ ፍልልይ ጥራይ ከም ዘሎ ድማ የስተውዕሉ።  እቲ ንኽትህብትም 
ሃብ ዝብል ወንጌል፡ ነቶም መራሕቲ ጥራይ ኢዩ ዝሰርሓሎ። ጽቡቅ ኣባይትን ክቡራት መኻይንን ድማ 
ይውንኑ። ኣዝዩ ውቁብ ህንጻ ቤት-ክርስትያንን ምሉእ መሳርሒ ዝዓጠቀ ቤት ጽሕፈትን ይሃንጹ። ነገር ግን 
እዚ ናይ `ሃብ-ክትህብትም` ወንጌል ነቶም ዝህቡ ሰባት ኣይሰርሓሎምን። ገና ብድኽነት ኢዮም ዘለዉ።  
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ኣብ ንኣሽቱ ድኻታት ገጠራት ምስ ትኸይድ ኤሌትሪክ ጊታርን ድራምን ዝሓዙ ጉጅለ ዝምርሓ ናይ ኣምልኾ 
ጋንታታት ክትረክብ ዳርጋ ንቡር ኢዩ። ከምዚ ኣብ ቡልጋሪያ ኣብ ናይ ጅፕሲ ሻውላት ተሞኪረ ኣለኹ። 
ርእሶም ምዕንጋል ዘይከኣሉ ሰባት፡ ንመሳርሒ ሙዚቃን ናይ ኤሌትሪክ ጊታርን ገንዘቦም እናሃቡ:  12 ዝኣባላታ 
ናይ ቅዲ ሮክ ናይ ኣምልኾ ጉጅለ ኣቁሞም። ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ? ክብል ሓቲተዮም። መልሶም፥ ``ኣብ 
ቲቪ ካብ ኣሜሪካ ንርእዮ ከምኡ ኢዩ`` ዝብል ነበረ። ዝበዝሕ ካብ ምዕራባዊ ካሪዝማቲካዊ መግለጺ  
መንግስቲ ኣምላኽ፡ ማለት እቲ ዝያዳ እናተቀድሐ ፈቀድኡ ተበቲኑ ዘሎ፥ ሕውስዋስ ናይ መሪሕነትን ኣምልኾ 
ውልቀ ሰባትን ፍቅሪ ገንዘብን ኢዩ። ሓደ ዓላማ ናይ ማንዋል ሉቃስ 10፡ ነዞም ጣኦታት እዚኦም ካብ ኣገባብ 
መግለጺ መንግስቲ ኣምላኽ ቀዲድካ ምድርባዮም ኢዩ። ተልእኾና ከምቲ ብየሱስ እተኣዘዘን ሞዴል ዝኾነን 
ክኸውን ይግባእ። ከምቲ የሱስ ዝኣዘዞ ናይ ደቂ መዝሙር ኮማት ክንገብር ይግባእ። እታ ንፈልጣ ማሕበር፡ 
ነታ የሱስ ዝደልያን ዝሃነጻን ማሕበር መገዲ ክትህባ ይግባእ። 

ልክዕ ግልባጥ ናይ ሓደ ነገር፡ ማለት ምስ ሃቀናን መደብን ናይ መቦቆላዊ መስራቲኡ ዝጻረር ነገር ትደሊ እንተ 
ሃሊኻ፡ ካብ ትካላዊት ማሕበር ምግባር ሓሊፍካ ትገብሮ ነገር ኣይክህሉን ኢዩ። ጥምረት ናይ ኣሕዋትን 
ኣዕሩኽን ክኸውን እተሓስበ ነገር፡ ቢሮክራሲያዊ ኣርከን ኮይኑ ተሪፉ? 
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መእተዊ  

(ንምብራቓውያን ኣዕሩኽ) 

ነዚ ጽሑፍ ከቅርበልኩም ከለኹ ባህታ ኢዩ ዝስመዓኒ። ሓሳበይ ንምጅማር ክጠቅሶ ዝደሊ ነገር እንተሎ፥ 
መጽሓፍ ቅዱስ ብባህላዊ ኣተሓሳስብኡ ምብራቓዊ መጽሓፍ ኢዩ፥ የሱስ ውን ምብራቓዊ ሰብኣይ ኢዩ። 
ባህላዊ ድሕረ-ባይትኡ እብራዊ እንበር ግሪኽ ኣይኮነን። ጆኦግራፊያዊ ድሕረ-ባይትኡ ድማ ማእከላይ 
ምብራቅ ደኣ እንበር ሰሜን ኣሜሪካ ኣይኮነን። ስለዚ ንስኹም ከም ደቂ ምብራቅ ንምህሮ የሱስ ዝያዳይ 
(ዝያዳ ምዕራባዊ ሰብ) ክትርድእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ይኹን እንበር ከም ምዕራባዊ ሰብ ሓደ ነገር ኣጥቢቐ 
ክነግረኩም ሓላፍነት ኣሎኒ፥ ``ከምቲ ንሕና ኣብ ምዕራብ ንኣማኢት ዓመታት ዝገበርናዮ ብኸምኡ ማሕበር 
ኣይትግበሩ``። እዚ ንዓና ብዝግባእ ኣይሰርሓልናን። ብኸመይ ደኣ ንኻልኦት ክሰርሓሎም ይኽእል? 

ካብ ታሪኽ ምስ ንምልከቶ ማሕበር ክንገብር ከሎና ኣብ ባህልናን ልምድናን ተሞርኪስና ኢና ገይርናዮ 
(መራሒ፡ ኮንግሪገሽን፡ ህንጻ፡ ሰሙናዊ ናይ ስብከት መደብ፡ ንኣሽቱ ናይ ደገፍን ናይ ጸሎትን ጉጅለታት . . 
. . ወዘተ)። ኣብቲ ዝፈለምናዮ ልምምድ ናይ ማሕበር ተሞርኪስና ድማ ናይ ሚስዮናውነት ምርዳእ 
ኣማዕቢልና።  

ፍሉይ ነገር ዝግበረሉ ፍሉይ ግዜን ቦታን ምህላው፡ ነዚ ምግባር ድማ ፍሉይ ዝኽፈል ሰብ ዝድለየሉ 
ልምምድ፡ ሕላገት ናይ ኩለን ሃይማኖታት ዓለም ኢዩ ክበሃል ይከኣል። በዚ ኢና ብሃይማኖታዊ ባህሊ 
እተበገስና። ብኸምዚ ድሕረ-ባይታ፡ ማሕበር ምግባር ምስ ጀመርና፡ ናይ ሚስዮን ኣረዳድኣና ድማ ሰባት 
ብኸመይ ናብ ጉባኤና ነምጽእ፡ ብምምጽኦም`ከ መደባት ማሕበር ኣብ ምሕያል ብኸመይ ይድግፉና፡ 
ብኸመይ ኣብ ናይ ፍታው ሽቅለትን ፊናንሳዊ ተግባርን ነሳትፎም ኢና ንሓስብ። እዚ ሚስዮናውነት ወይ 
ተልእኾ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽእል ኣይኮነን።  

እቲ ዝኸፍአ መልክዑ ድማ ናብ ዕድጊ ምስ ለወጥናዮ ኢዩ፥ ማለት ነቶም ድሮ ክርስትያናት ዝኾኑ ነፍሳት 
ዓላማ ጌርና ነታ ኣብ ጎደናኦም ዘላ ማሕበር ሓዲጎም ከመይ ናብ ማሕበርና ይመጹ ንሓስብ።  

ብገለ መዳዩ ድማ፡ ገለ ሰባት ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ብቅንዕናን ተወፋይነትን፥ ማለት ንሱ ኢዩ እቲ ኮማትና 
ንሕገዛሉ መገዲ ኢሎም ብምሕሳብ ኢዮም ዝገብርዎ። 

ይኹን እንበር ኣብዚ ኩነት፡ ወደ-መዝሙርነት ማለት ናይታ ዘሎኻያ ዲኖሚነሽን ዶግማን ናይ ስልጣናት 
ቅርጽን ንኣባላት ብዶክትሪን ምስራጽ ማለት ኢዩ ዝኸውን። በዚ ድማ ጽዑቕ ናይ ዶክትሪን ዕዮ ብምክያድ፡ 
ናትካ ምንቅስቃስ ካብ ናይ ካልኦት ዝበለጸን እተፈልየን ሙኳኑ ከተረጋግጽ ትፍትን። እዚ ነገር ድማ 
ተኣሚንሉ ኢዩ ዝትግበር፡ ምኽንያቱ ቅኑዕ ኢዩ፡ ወይ እንተወሓደ ካብ ናይ ካልኦት ይበልጽ ኢዩ። ይኹን 
እንበር እዚ ኩነት እዚ ንየሱስን ንሰዓብቱን ከም ሓደ ኣካል ኣብ መንግስቱ ጌርካ ክትርእዮም ፍጹም 
ኣየኽእለካን ኢዩ። 

ነዚ ሓሳብ ብፍሩያት ቃላት ምስ ነቐምጦ፡ ቅድም ብስነ-ኣቅላስያ ንጅምር (ከመይ ቤት ክርስትያን ትሃንጽ)፡ 
እዚ ድማ ንስነ-ሚስዮናውነት ይቅልሶ፥ ብመገዲ እዝን ካልእን ድማ ከም ገለ ብዛዕባ ስነ-ክርስቶስ ይርድኣና። 
ኣልበርት ኣይንሻይን ካብቲ ዝተዛረቦ ፍሉጥ ኣባሃህላ ሓደ፥ ̀ `ዕብዳን ማለት ሓደ ነገር ደጋጊምካ ብሓደ ኣገባብ 
እናገበርካዮ፡ እተፈልየ ውጽኢት ክትረክብ ክትጽበ ከሎኻ ኢዩ``። ካልእ ኣነ ዝጥቀመሉ ኣበሃህላ ድማ ``ኩሉ 
ግዜ እቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ምስ ንገብሮ እቲ ኹሉ ግዜ ንረኽቦ ውጽኢት ኢና ንረክብ``። ዝተፈልየ ውጽኢት 
ክንረክብ እናጸለና፡ ነቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብዘይለውጢ ብዕብዳን ኢና ንደጋግሞ።  
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እንታይ ኣለዎ ብየሱስ እንተጀመርና? እንታይ ኣለዎ የሱስ ንሚስዮናውነትና ክመርሖ እንተገበርናዮ? እንታይ 
ኣለዎ ንየሱስ ባዕሉ ማሕበሩ ክሃንጻ እንተ ኣፍቀድናሉ? እንታይ ኣለዎ እቲ መስርዕ በቲ ትኽክለኛ ቀደም 
ተኸተል እንተ ኣቀመጥናዮ? ቅድም ስነ-ክርስቶስ ደሓር ስነ-ሚስዮናውነት ደሓር ድማ ስነ-ኣቅላስያ?  

የሱስ ንሚስዮናውነት ኣብ እተፈላለየ ባህሊ ብእተፈላለየ መገዲ እንተገበሮ፡ እታ ዝሃንጻ ማሕበሩ ድማ ካብ 
ባህሊ ናብ ባህሊ ፍሉይነት ዘለዋ እንተ መሰለት`ከ እንታይ ኣለዎ ድዩ?  

ዓላማ ናይዛ መጽሓፍ፡ ነዚ ጉዳይ እዚ ብመንጽር ቃል ኣምላኽ ኣብ ሉቃስ 10 ምርኣዩ ኢዩ። ንቃላት የሱስ 
ብመንጽር እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝገበርናዮ ናይ ገንዘብን ኣርከንን ቤተ ክርስትያን ምህናጽ እንተ ርኢናዮ፡ 
ቃላቱ ኣብዚ ቅርጺ`ዚ ብልክዕ ኢና ንሰኽዖም። ኮይኑ ግን ቃላቱ ነቲ ድሮ ንገብሮ ዘለና ልማድ ንምድጋፍ 
ኢና ንጥቀመሉ። እዚ ድማ ከምቲ ንፈልጦ ኣብታ ማሕበር ትበሃል ቅርጺ ተፈናጢሩ ዘሎ። 

እታ የሱስ ዝደልያ ማሕበር እንታይ ኢያ ትመስል? ንማሕበር ብዓይኒ ቃላትን ኣብነትን የሱስ ክንሪኣ 
እንተንፍትን ከመይ ምኾነ?  

ምናልባት ከምቲ ዝኣዘዘና እናገበርና ደቀ-መዛሙርቲ እንተገበርና (የሱስ ንኹሎም ኣህዛብ ከምቲ 
ዝኣዘዝክኹም ክገብሩ መሃርዎም ኢዩ ዝበለና)፥ ንሱ ድማ ከምቲ ዝኣተወልና ተስፋ፡ ናይ ምሳሌ ርእሲ ዘይኮነ 
ናይ ብሓቂ ርእሲ ማሕበሩ ኮይኑ፡ ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ኣካሉ ብግሊ መሪሕነት እናሃበ ንማሕበሩ ምሃነጻ 
ነይሩ?  

ንሚስዮናውነትና ወይ ተልእኾና ከምቲ የሱስ ዝገበሮን ዝኣዘዞን እንተ ተለምናዮ ከመይ ምኾነ? 

ናብቲ የሱስ ኣብ ሉቃስ 10 ዝሃቦ ትእዛዝን ትርጉም ናይቲ ቃልን፡ ምሳና ሓቢርኩም ክትጓዓዙ ብኽብሪ 
ንዕድመኩም።  
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ምዕራፍ ሓደ 

ጸገም ብዛዕባ ዓየይቲ 

“በሎም ከኣ፡ እኽሊ ብዙሕ እዩ፡ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም”  ሉቃ 10፡2 

 

ሀ) ናይ ልቢ ጸገም 

የሱስ፡ ብዝሒ ናይ እኽሊ ምስ ዋሕዲ ናይ ዓየይቲ እንዳናጻጸረ ክዛረብ ከሎ፡ ስለምንታይ ኢዮም እቶም 
ዓየይቲ ሒደት ኮይኖም ምኽንያቱ ኣይሓበረናን። ይኹን እምበር ካብ ተመኩሮ ከም ንዕዘቦ ናይ ዓየይቲ ጻዕቂ 
ኣብቲ ወንጌል ዝኣተዎ ክፍሊ ዓለም ብብዝሒ ክርአ ከሎ፡ ኣብቲ ዋሕዲ ኣመንቲ ዘልዎ ቦታ ድማ ዋሕዲ 
ዓየይቲ ይርአ። 

ናይዚ ምኽንያት ምናልባት ምስቲ ምስ ውሕስነት፡ መዓርግ፡ ደሞዝን ምቾትን ዘሎና ባህጊ ዝተሓሓዝ 
ክኽውን ይኽእል። ዘይኣመንቲ ነዚ እተጠቕሰ ብቐሊሉ ዘማልኡልና ኣይኮኑን። ብዙሕ ግዜ ዓጺድ ብዋጋ 
ሂወትካ ዝካየድ ከቢድን ሓደገኛን ዕዮ እዩ። 

እዚ፡ ጸገም ናይ ልቢ ዘመልክት ኢዩ። ከም ዝመስለኒ ንእግዚኣብሄር ሃሰው ኣብ ምባል ጥራይ ኢና ኣመና 
ተጓዒዝና ዘሎና። ፍቕሩ ንምስትምቓር፡ ምሕረቱ ንምፍላጥ፡ ፈውሱ ንምምኳር ብሓጺሩ ጽቡቕ ንኽስምዓና 
ኣመና ኬድና ወይ ውን ተጓዒዝና ኣለና። ኮይኑ ግን ልቢ ኣምላኽ በሊዑና ነቲ ኣብ ኩሎም ርሱዓት ኣህዛብ  
ዘልዎ ሃረርታስ ከምዝግባእ ኣይሰጎምናሉን። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ግናኸ ምቹእ ወይ ጥዑም ማለት ኣይኮነን። 
ፍቕሩ ጠገለ ዘይብሉን፡ ሓደገኛን ደረት ኣልቦን፡ ፍርሒ ኣልቦን እዩ። ብዙሕ ግዜ ዓጺድ ከቢድ ዕዮ ጥራይ 
ኣይኮነን። ግዕዘምዕዘይን ሓደገኛን ውን እዩ። ልብና ካብዚ ኩሉ ዝዓቢ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ዝከኣል ድማ 
ምስ ልቡ ኣብ ሓድነት ብምምጻእ ጥራይ እዩ። 

ኩልና ብዛዕባ ናይ ሓደሽ ዘመን መንፈሳውነት (New Age Spirituality) ኣፍልጦ ክህልወና ጽቡቕ እዩ። ናይ 
መወዳእታ ባህጊ ናይ ሓድሽ ዘመን መንፈሳውነት ንመንፈሳዊ ተመኩሮ (ምልምማድ) ከም ናይ መጨረሽታ 
ዓላማ ይወስዶ። ከም ንድሌት ሰባት ብቐጥታ ዘዕግብ ኣቅሑ፥ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ምስ ዝስዕርር፡ 
መንፈሳዊነትን ንካልኦት ሰባት ዝኸውን ሓላፍነት ምውሳድን ኣዝዩ ከቢድ ኢዩ ዝኸውን። ነዚ ፍጹም 
ተመኩሮ ዘለዎ ሓቂ ካብ ምእዛዝ ውን ዘልሓጥሓጥ ይኸውን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዞም ክልተ ፍጹም 
ዘይፈላለዩ እዮም። ማለት መንፈሳዊነትን ንኻልኦት ንምግልጋል ሓላፍነት (ተበግሶ) ምውሳድን። ናይ መንፈስ 
ቅዱስ ተመኩሮ ወይ ምልምማድ ማለት ብመገዲ ፍጹም ተማእዛዝነት ንየሱስ ትውፈ ሂወት ምህላው ማለት 
እዩ። 

“መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዚወርድ ግና፡ ሓይሊ ኽትቅበሉ፡ ኣብ የሩሳሌምን ኣብ ኲላ ይሁዳን ኣብ 
ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኰኑኒ ኢኹም፡ በሎም፡” ግብ 1:8 

ሓድሽ ኪዳን ብዝተፈላለዩ ድራማቲካዊ መንፈሳዊ ግጥማት እተመልአ እዩ። እዚ ግን ብድሌት እቶም ቀዳሞት 
ቅዱሳን ዘጋጠመ ኣይኮነን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን፡ ሃዋርያት ንቕዱሳን፦ ብኸመይ ሳልሳይ ሰማይ ትኸይድ፡ 
ከመይ መልኣኽቲ ትሙከር (ትላለ)፡ ከመይ ድምጺ ኣምላኽ ትሰምዕ . . . ወዘተ ዝብል ክምህርዎም ዝተሰነደ 
ታሪኽ የለን። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ እተጠቕሰ ምልምማድ ዝኸውን ዝፈላለየ ምህሮታት ኣሎ፡ ኣብ ናይቲ 
ዝምህሮም መራሒ ተመክሮ ምርኩስ ዝገበረ ድማ ኢዩ። ሳልሳይ ሰማይ ምኻድ ልክዕ ከም ናብ ሓደ 



12 
 

ሬስቶራንት ከም ምኻድ ጌሮም እዮም ዘዕልልሉ። ይኹን እምበር እቲ ሓቂሲ እዞም ሰባት ኪኖ ናይ ገዛእ 
ርእሶም ቅጀላ ፍጹም ዘይሓልፍ ምዃኖም እዩ። እዚ ዝያዳ (extra) መጽሓፍ ቅዱሳዊ ምህሮ እዩ። 

ኣብ ከምዚ ጉባኤታት ሰባት ገለ ነገር ይምኾሩ‘ዶ? እወ፡ ብዙሓት ይሙኮሩ እዮም። ግናኸ እንታይ እዩ እቲ 
ዝምኮርዎ ነገር? ናይ ጭፍራ ዳይናሚክስ ስነ ኣእምሮኣዊ እማመን ስምዒታዊ ጥበራን ነቲ ናይ ብሓቂ 
መንፈሳዊ ልምምድ ዝመስል ዓጀውጀው ክፈጥር ይኽእል እዩ። ናይ ሓዲሽ ኪዳን ውልቀ ሰባት ልዕለ-
ተፈጥሮኣዊ ምልምማድ ስለ ዘለና ጥራይ፣ ነዞም ነገራት እዚኦም (ዝያዳ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ምህሮታት) 
ክንደልዮም ኣለና ማለት ኣይኮነን። ብዙሕ ናይ ካሪዝማቲክ ጉባኤታትን ናይ ተሌቪዥን ኣገልግሎታትን ኪኖ 
መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ። ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቅስታት ብኸምቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እተጠቀመሎም መገዲ 
ኣይኮኑን ዝቐርቡ። ነዚ ጌጋ እዚ እያ እታ ቀዳመይቲ ማሕበር እተቓለሰትሉ። ገለ ሰባት ፍሉይ መንፈሳዊ 
ተመኩሮን ፍልጠትን ተቐቢልና እናበሉ ከም ሓደ ኣገዳሲ ረቛሒ ኣብ ምድሓን ክምህርዎ ኣብ ዝጀመሩሉ፡ 
ቀዳመይቲ ማሕበር ተቓሊሳቶምያ። እዞም መማህራን እዚኣቶም ግኖስቲስት (Gnostics) ይብሃሉ። ናይ 
ባዕሎም መንፈሳዊ ተመኩሮ ልዕሊ’ቲ ትኹል ቃል ክሰርዕዎ ይህቅኑ። 

ዮሃንስ ንቐዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 1፡1-14 ክጽሕፍ ከሎ፡ ነቶም ሓድሽ ተመኩሮ ተቐቢልና ዝብሉ 
ግኖስቲስት ኣብ ኣእምርኡ ጌሩ እዩ ዝጽሓፎ፦ 

‘’እቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረ፡ ንሕና ዝሰማዕናዮ፡ እቲ በዒንትና ዝርኤናዮ፡ እቲ ዝጠመትናዮ፡ ኣእዳውናውን 
ዘረምሰሳኦ፡ ብዛዕባ እቲ ቓል ህይወት፡ ህይወት ድማ ተገልጸት፡ ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንኣና ኸኣ እተገልጸት 
ናይ ዘለኣለም ህይወት ርኢናያ ኢና እሞ፡ ንምስክር ንነግረኩምውን ኣሎና፡ ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት 
ምእንቲ ኺህልወኩም ኢልና፡ እቲ ዝርኤናዮን ዝሰማዕናዮን ንኣኻትኩም ንነግሮ ኣሎና። ሕብረትናውን ምስ 
ኣቦን ምስ ወዱ የሱስ ክርስቶስን እዩ። ሓጐስና ምእንቲ ኺምላእ ኢልና፡ እዚ ንጽሕፈልኩም ኣሎና’’ (1ዮሃ 
1:1-4) 
   

እቲ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ብኹሎም እተመኮረ ሓቐኛ ሕብረትን ሓጎስን ዘምጽአ ንሱ እዩ። እቲ ሓቐኛ 
ሕብረት ምስ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ቅኑዕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ሰባት ዝፈጥር። ዮሃንስ ብንጹር ከም እተረድኦ፡ 
ተግባራዊ ሓቐኛ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ማለት ንሓድሕድ ምፍቓርን ምግልጋልን ማለት ምዃኑ እዩ። 

ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ቀዳሞት ቅዱሳን ንኣምላኽ ምምኳር ካብ ንኣምላኽ ምእዛዝ ተፈልዩ ዝርአ ኣይነበረን። 
ንጎይትኦም እናተኣዘዙ ብመከራን ስቅያትን ክሓልፉ ከለዉ ልዕሊ ባህርያዊ ግጥምን ናይ ኣምላኽ ትኣምራታዊ 
ጣልቃ ምእታውን ይምኮሩ ነበሩ። ንኣብነት ኣነ ምስቲ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ ሓሳባት ማለት ናይ ጳውሎስ 
ናይ ሳልሳይ ሰማይ ተመኩሮ፡ ኣብ ሌስጥራ ብእምኒ ጨፍጨፍዎ ዳርጋ ምዉት ጌሮም ምስ ገደፍዎ ዘጋጠመ 
እዩ ምስ ዝብል እሰማማዕ እየ (ሃዋ 14: 19)። እቲ ቐዳማይ ነገር ምስ ኣምላኽ ብሓባር ዓይዩ ምዃኑ እዩ። 
ንሕና ንመንፈሳዊ ምልምማድ ወይ ተመኩሮ ጥራይ ሃለው ዝብሉ ሰባት ኣይኮንናን። ንሕና ንሓጥያትን 
ፍትወት ገዛእ ርእስን ብክርስቶስ ዝሞትና ስለዚ ድማ ሓድሽ ሰብነትና ንኣምላኽ ህያው መስዋእቲ ጌርና 
እነቕርብ ሰባት ምዃንና ንፈልጥ ክንክውን ይግባእ። ንሕና ንጎይታ ናብ ዘበሎ እናሰዓብናዮ ንነብር ሰባት 
ኢና። ናብታ ትስዕብ ገዛ ናብታ ትስዕብ ቁሸት ወይ ውን ናብታ ትስዕብ ሃገር። ምስኡ ኢና ንጉዓዝ!! 

 

ለ) ናይ ታዕሊም ጸገም 

ልምዳዊ ታዕሊም ውን ሽግር ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰባት ዝያዳ ዓመታት ኣብ ናይ ስነ-መለኮት ስልጠና 
ብዘሕለፍሉ መጠን ንኻልኦት ሰባት ናብ ክርስቶስ ምምራሕ እንዳጎደለ ከም ዝኸይድ ዘየሻሙ ሓቂ እንዳኾነ 
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ይኸይድ ኣሎ። ግደ ሓቂ፡ ልምዳውያን ቤት ትምህርትታትን ኮሌጃት መጽሓፍ ቅዱስን ዓየይቲ ኣይኮናን 
ዘፍርያ። ንሳተን ዝዕልምኦም ኣብ ስነ-ጥበብ ምዕቃብን ምዕባይን ደረጃታት ሞያውያን ዝኾኑ ጥራይ እዮም። 
ኣብ ከምዚኦም ትካላት ዝተማህሩ ድሒሮም ግን ዕዉታት ሰዓብቲ የሱስን መራሕቲ ነፍሳት ንድሕነትን ዝኾኑ 
ከም ዝመስከርዎ ዕዉታት ሰዓብቲ የሱስን ኮስኮስቲ ነፍሳትን ንኽኾኑ ኩሉ እቲ ኣብዘን ትካላት እተማህርዎ 
ካብ ኣእምርኦም ክሓክዎ ነይርዎም። ካልእ ግሁድ ሓቂ’ውን ሓደ ሰብ ንታዕሊም ተባሂሉ ካብ ዝነበሮ ኣከባቢ 
ኣዝዩ ብዝርሓቐ መጠን ናብቲ ዝነበሮ ኣከባቢ ተመሊሱ ናይ ምግልጋል ተኽእሎኡ እናጸበበ እዩ ዝኸይድ። 
እዚ ምናልባት ነቶም ኣብ ምዕራባዊ ባህሊ ዘለዉ ብዙሕ ዘይጸሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተ ነቶም ካብ 
ሳልሳይ ዓለም ናብ ምዕራባዊ ዓለም ከይዶም ዝምሃሩን፡ ነቶም ካብ ገጠራት ናይ ሳልሳይ ዓለም ናብ ዓበይቲ 
ከተማታት ተላኢኾም ዝምሃሩን ግን ኣዝዩ ዓቢ ኣርእስቲ እዩ። እዚ ስልጠና እዚ ሞያውያን ዘፍሪ ክሳብ 
ዝሃለወ ውን፡ ዓየይቲ ናይ ሞያውያን ደረጃ መነባብሮ ክጠልቡ እዮም። እዚ ታዕሊም እዚ ኣብቲ ጽንኩር 
ዕዮ ናይቲ ግራት ክውፈዩ ፍታዎም ዝኾነን፡ ናይቲ ግራት ቅዲ ዕዮ መነባብርኦም ዝገበሩን ዓየይቲ ዘፍሪ 
ኣይኮነን። 

ዓየይቲ ኣብ ዕዮ ግራት ኣብ በረኻ እዮም ዝዕለሙ!!! 

የሱስ ንዓየይቱ ኣብ ግራት እዩ ዓሊምዎም። ካልእ ካብዚ ዝበልጽ መገዲ ክንምህዝ ኣይንኽእልን! የሱስ 
ንገፈፍቲ ዓሳን ሓረስቶትን ገፈፍቲ ሰብ ንክኾኑ ኣብ ግራት እዩ ዓሊምዎም። ናይ ሃይማኖት ሰብ ሞያ ኣብ 
ምስልጣን ኣየድሃበን። ኣብ ግዚኡ ንዝነበሩ ናይ ሃይማኖት ሰብ ሞያ ገኒሕዎምን ነቒፍዎምን እዩ (ማቴ 23)።  
ሎሚ ውን እንተኾነ ልክዕ ከምኡ ምገበረ። 

የሱስ ኣብ ዮሃ 7፡17 ብዛዕባ ግብራዊ ስልጠና ይዛረብ “ፍቓዱ ክገብር ዝደሊ እንተሎ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ 
ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተኾይኑ ዝዛረብ ዘለኹ ክፈልጥ እዩ” ብምትግባር ኢና ንፈልጥ 
ወይ ውን ንምሃር! ዲሲፕሊን፡ እምነትን፡ ገድልን ፍቓዱ ንምግባር ዘፍርዮ ነገር እንተሎ ኣብኡ ምውካልን 
ጥልቂ ትሕትናን እዩ። ወሓለ ሓበሬታ ጥራይ ምዃን፡ ኣብ ዶክትሪን ደቂቕ ፍልጠት ምህላው፡ ፍልጠት ኣብ 
መጽሓፍ ቅዱስን ስነ-መለኮትን ምህላው፡ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዮሃ7፡49 ኣብ ፈሪሳውያን ዝተራእየ፡ ጥልቂ 
ብድዐን ትዕቢትን እዩ ዘምጽእ። “እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ እዚ ግን ርጉም እዩ” 

የሱስ ብዛዕባ ስልጠና ኣብ ግራት (ሜዳ) ኣብ ማቴ28:19-20 ንደቀ መዛምርቱ ብዛዕባ ንኹሎም ኣህዛብ ደቀ 
መዛሙርቲ ምግባር ክዛረቦም ከሎ “ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልዉ እናመሃርኩም” ይብሎም። ኣብ ትካላዊ 
ወደ መዝሙርነት እቲ ዝኸፍአ ነገር፡ ምፍልላይ ኣብ ዶክትሪንን ናይ ስልጣን መሳርዕን ናይ ዲኖሚነሽን እዩ። 
እዚ ምፍልላይ እዚ፡ ካብ መላእ ኣካል ክርስቶስ፡ ናትና ይበልጽ ዝብል ልዕልና እዩ ዝፈጥር (ብዘይ ጥርጥር 
ካብ ካልኦት ዲኖሚነሽናት ናተይ ትበልጽ ዝብል ሓሳባት ክህልወካ ይገብር)። 

በንጻሩ ትእዛዛት የሱስ ብመገዲ ምሕረት ምግባርን ካሕሳን፡ ንካልኦት ብጭውነት ምግልጋልን ኣቢሉ 
ዝምድናዊ ምሉእነት ዘካተተ እዩ። እቲ ሕምብርቲ፡ ዝተዘነነ ልብን ዝምድናን እምበር ቅኑዕነት ናይ ዶክትሪን 
ኣይኮነን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ እቶም ትኩራትን ፍሉይ ውህበት ዘለዎምን ሰባት፡ ኣብ ጉዳይ 
ዝምድና ግና እቶም ዝደኸሙ እዮም። ዕውቀታዊ ትምክሕቲ፡ ጽቡቕ መሰረት ንፍቕሪ ዝመልኦ ዝምድና 
ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ናይ ግዚኡ ፈላጣት ኣብ 1ቆሮ 8፡1 ከምዚ ይብል፦ “ፍልጠት 
ይነፍሕ፡ ፍቅሪ ግን ይሃንጽ” 

መን ክትከውን ኢኻ ትደሊ? ብዛዕባ ተኣምራት ዝዛረብ ሰብ’ዶ ወይስ ትኣምራት ዝገብር ሰብ? ብዛዕባ ፍቕሪ 
ኣምላኽ ዝዛረብ ሰብ’ዶ ወይስ ንሰባት ሓቚፉ ፍቕሪ ኣምላኽ ብተግባር ዘርኢ ሰብ? 
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ኣብ መንግስቲ የሱስ ንልለ ብፍሬና ኢና ደኣ እንበር፡ ማዕረ ክንደይ ናይ ሓበሬታ ወሓላሉ ኮይና ኣለና 
ኣይኮነን። ኣብ መናድቕ መንግስቲ ኣምላኽ ዝተንጠልጠሉ ዲፕሎማታት የለውን። የሱስ መንግስቱ 
“ንዘይተማህሩ ጭዋታት ሰባት” እዩ ሕድሪ ዝሃበ። ንምንታይ ኢና ካብ ናይ የሱስ ሜላ ዝበልጽ ሜላ ከም 
ዘለና ንሓስብ?  

“ትብዓት ጴጥሮስን ዮሃንስን ምስ ረአዩ ዘይተማህሩ ጭዋታት ሰባት ምዃኖም ከኣ ምስ ተረድኡ፡ ገረሞም፡ 
ምስ የሱስ ከም ዝነበሩ ድማ አለለይዎም” (ሃዋ 4:13) 
 
ካልእ መርኣያ ጌጋ ናይ ካብ ቦታኻ ወጺኻ ታዕሊም (ስልጠና) ድማ፡ ዕዉት መራሒ ካሪዝማቲክ ዝበሃል፡ 
ናይ ኣገልገልቲ መሰልጠኒ ቤት ትምህርቲ ወይ ትካል ዝኸፍት እዩ ዝብልዩ። እቲ ሕምብርቲ፡ ንተመሃሮ 
ከምቲ እቲ መራሒ ኣብ ግብራዊ ኣገልግሎቱ ዝገብሮ ንክገብሩ ምዕላም እዩ። ንኣብነት፡ ፈውሲ። እዚ 
ክትሰምዖ ሰናይ እዩ ዝመስል። ተመሃሮ ካብ ኩሉ ቦታታት ናብዚ እዚ ኣገልጋልን መሳርሕቱን ዝኸፈትዎ ቤት 
ትምህርቲ ይውሕዙ። ዝበዝሐ ግዜ እቶም ጽምኣት ዘለዎምን እቶም ብሉጻትን እዮም ዝኽፈል መስዋእቲ 
ከፊሎም ናብዘን ቤት ትምህርትታት ዝኣትዉ። እቲ ሃዋህው ኣብዘን ቤት ትምህርትታትን ኣብ ማእከላይ ቤተ 
ክርስትያናትን ኣዝዩ ደስ ዘብልን በዳህን፡ ንህይወት ዝቆጻጸርን ክኸውን ይኽእል። እቲ ጸገም ደኣ እንታይ 
እዩ? 
 
እዚ የሱስ ዝገበሮን ዝመሃሮን ነገር ኣይኮነን። ንሕና ከምኡ ክንገብር ውን ኣይተሓተትናን። ስለዚ ጸገም ኣሎ 
ማለት እዩ። እቶም ብሉጻት ንስልጠና /ታዕሊም/ ይመጹ። እዚ ናይ ኣገልገልቲ ቤት ትምህርቲ እናዓበየ ኣብ 
ዝኸደሉ ጠለባቱ ብኡ መጠን ይዓቢ። ናይ ኣመሓደርቲ፡ መምሃራን፡ ኣማኸርትን ናይ ውልቂ ተሓጋገዝቲን 
ድሌት ይውስኽ። ብዙሓት ካብዞም ክስልጥኑ ዝተላእኩ ድማ፡ ጠለባት ናይቲ ትካል ንምምላስ ኣብቲ ቤት 
ትምህርቲ ከም ዝተርፉ ይግበር። እዞም ቤት ትምህርትታት እዚኣቶም፡ ነቶም ብሉጻት ኣወዳቶምን 
ኣዋልዶምን ልኢኾም ገለ ፍረ ዝጽበዩ ኮማት፡ ንዝሰልጠኑ ደቆም ናብ ዓዲ ብምምላስ ንበረኸት ክንዲ 
ዝኾንዎም፡ ንባዕሎም ምስኦም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዮም ከትርፍዎም ዝጅምሩ። እንበኣር ናይ ዓድታት 
ናይ ዓጺድ ግራውቲ ብሰሪ እዘን ናይ ኣገልገልቲ ቤት ትምህርትታት ሒደት ዓየይቲ ሒዘን እየን ዝተርፋ። 
ማእከል እቲ ሚኒስትሪ ወይ ትካል ኣብ ዘዳልዎ ኮንፈረንሳት፡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት ብኣየር፡ ብመኪና፡ 
ብኣጋር. . . . ዝመጹ ፓስተራትን መራሕትን ኣባላትን ይሳተፉ። ኣብቲ ምንቅስቓስ “እገለ” (ማለት ኣገዳሲ 
ሰብ) ክትከውን እንተ ደሊኻ ኣብዚ ኮንፈረንስ ክትህሉ ኣለካ! እቲ ስብከትን ጸሎትን ብዛዕባ ምንቕቓሕን 
ዓጺድን እዩ። ዘደንቕ እዩ! ዘደንቕ? መራሕቲ  ንኮንፈረንሳት ኣብ ዓመት ኣሽሓት ከፍስሱ ከለዉ ኣብ ማእከል 
ከተምኦም ግን ኣዝዩ ውሑድ ወፍሪ ይገብሩ፡ ወይ ብፍጹም ኣይገብሩን። እቲ ኣብ ኮንፈረንስ ዝወፍር ግዜን 
ገንዘብን ኣብ ቤት ኣልቦን፡ ድኻታትን፡ ኣብ ኣብያተ ማሕቡስ፡ ኣብ ውሽጢ ከተምኦምን ኣብ ስደተኛታትን 
ወፊሩ እንተዝነብር እንታይ ምኾነ? እቲ ዝሰብክዎን ዝጽልይዎን ዘለዎ ዓጺድ ብጭቡጥ ክትግበር ተኽእሎ 
ምሃለወ ይኸውን። 
 
ኣብ ማእከላይ እስያ ካብ ዝተፈላለያ ናይ ምስዮን ትካላት ክሳብ ሸሞንተ ዝኽውን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ 
ስልጠና ዝወስዱ ውልቀ ሰባት ምርካብና ተገሪምና ኢና። ንምንታይ ግን ሓደ ሰብ ንሓደ ምህሮ እናደጋገመ 
ዝሰምዕ ንኹሉ ግዜ ተመሃራይ ኮይኑ ዝነብር? ንምንታይ እዮም ካብ ርሑቕ ማዕዶ ትምህርቲ ሃስው ዝብሉ፧ 
ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ስልጠና እዚ እብ ምሉእ ናውቲ ስልጠና ዝዓጠቐ (ዘማልአ) ክፍሊ ስለ ዝካየድ፡ ንካብ 
ድኻ ሕብረተሰብን ኣከባብን ዝመጸ ፍሉይ መስሓቢ ክኸውን ይኽእልዩ። ኣብ ገለ ግዜ ውን፡ ናይ ስልጠና 
ተመኩሮ ምስ ናይ ሚስዮን ትካላት ዝምድና ኣብ ምምስራት ስለ ዝጠቅም፡ እዚ ድማ ፍሉይ ኣጋጣሚ 
ንጽቡቕ ክፍሊት ዘለዎ ቦታ ይኸውን ማለት እዩ። ካልእ ብርቱዕ መስሓቢ! 
 
ዝበዝሓ ካብዘን ሚስዮናት ንደገፍተን (ናበይተን) ዝበዝሑ ካብ ተመሃሮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኮሌጃትን 
ንዝበዝሐ ኮርሳት ወዲኦሞስ ኣብ ናይ ዲኖሚነሽናት ቤት ትምህርትታት ዘየለ ካልእ ኮርሳት ውን ከም 
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ዝውድኡ ከም ዘይሕብርኦም፡ ብርግጽ ክትፈልጥ ዝክኣል እዩ። ርግጸኛ እየ እቲ ዝውሃብ ሓበሬታ ወይ 
ጸብጻብ፡ ቁጽሪ ናይቶም ናይ መጻኢ መራሕቲ ሃገር ዝኾኑ ተመሃሮ/ሰልጠንቲ ጥራይ ምዃኑ። ንምንታይ ግን 
ከምኡ ይግበር? ንሳቶም ንባዕሎም ኣብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቤት ትምህርቲ እዮም ሰልጢኖም። እታ 
ዝኽእልዋ ድማ፡ ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ እያ። ኣብ ትካላዊ መቓን ቦታ ንዝሕዙ 
ሞያውያን ምስልጣን/ ምዕላም/ እዮም ዝኽእሉ። ኣብ ግራት ዝዓጽዱ ዓየይቲ  ምዕላም ግን ኣይፈልጥዎን 
እዮም ወይ ውን ኣይክእልዎን። ዓወቶም ኣብ ቁጽሪ ዝሰልጠኑ እዩ ዝምርኮስ። ክንደይ ተመሃሮ በዚ 
ፕሮግራም ሓሊፎም፡ ዝተዓደለ ሰርቲፊኬታት እዮም ዝጽብጽቡ። ክንደይ ደቀ መዝሙርቲ ኮይኖም ኢልካ 
ምጽብጻብ ኣይክእልዎን እዮም።  
 
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ገለ ተመሃሮ እዚ ሸንኮለል ተመንይዎም ንየሱስ ጥራይ ክስዕቡን ኣብ ዕዮ ክስለፉ 
ዝወሰኑ ኣለዉ። ገለ ዝተቐየረ ልምዳዊ ፕሮግራማት ከምዘሎ ውን ሰሚዐ ኣለኹ። ገለ ቤት ትምህርትታት 
ተማህሮአን ግዳም ወጺኦም ዓሰርተ ክልተ ሰባት ክሳብ ዘጠምቑን፡ ከም ሓንቲ ናይ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኮም 
ክሳብ ዘቁምዎምን ዝተኽልዎምን ዘየመርቓኦም ኣለዋ። እቲ ቀሊል ሓቂ እዚ እዩ። ዝኮነ ልዕሊ ከባብያዊ 
ማሕበር ዝወጸ ትካል ይኹን፡ ናይ ስልጣን መዋቕር እሞ ድማ ምስታ ማሕበር ምትእስሳር ዘይብሉ ምስ 
ዝኸውን ኣማስያኡ ጸላኢ ናይታ ከባብያዊት ማሕበር እዩ ዝኸውን። 
 
እዘን ትካላት ፊናንሳዊን ሰብኣውን ጸጋታት እናመጸያ ርእሲ ከባብያዊት ማሕበር እየን ዝኾና (ኣብ ክንዲ 
ክርስቶስ ማለት እዩ)። እዘን መሰልጠንን መምሃርን ናይ መጻኢ መራሕቲ ማሕበራት ዝብሃላ ትካላት እየን 
ምንጪ ናይ ትምህርቲ ስሕተት ዝኾና። እዚ መግለጺ ክውንነት ጸረ ክርስቶስ እዩ። ማለት ንቦታ ክርስቶስ 
ኣብ ማሕበሩ ከም ናይ ሓቂ ርእሲ ዘይምርእይን ምንእኣስን። 
 
ዮሃንስ ኣብ 1ዮሃ2፡18-23 ከም ዝገለጾ ጸረ ክርስቶስ ሓደ ዝመጽእ ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ ድሮ ኣብ ማሕበር 
ዝሰርሕ መንፈስ እዩ። ናይ ጸረ ክርስቶስ ዝዓበየ መፈለጥታ፡ የሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኽሕድ እዩ። ይኹን 
እምበር ከም ናተይ እምነት፡ ዮሃንስ ዝዛረቦ ዘሎ ክሕደት፡ ብቃላት ማለት የሱስ እቲ ክርስቶስ ኣይኮነን ኢልካ 
ብኣንደበትካ ምዝራብ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ተግባራዊ ክሕደት ጉይትነት የሱስ ኣብ ልዕሊ ማሕበሩ እዩ። 
ብኣፍና ንጉይትነቱ ንእመን፡ ኣብ ባይታ ንወስዶም ባዕላውያን ውሳኔታት ግና ንናይ ሓቂ ጉይትነቱ ኣብ ልዕሊ 
ማሕበሩ ዘነእእሱን፡ ንየሱስ ከም ምስለ-መራሒ (ንሽሙ መራሒ) ኣብ ልዕሊ ማሕበሩ ዝገብሩን እዮም። 
 
ይኹን እምበር፡ ኣብ ዝሓለፋ 20 ዓመታት ኣብ መላእ ዓለም እተለዓዓለ ሓድሽ ምንቅስቓስ ምትካል 
ማሕበራት፡ ዓየይቲ ኣብ ግራት ዕዮ ከለዉ ንምስልጣኖም ብተወፋይነት ይሰርሕ ኣሎ። የሱስ ከምዚ እዩ 
ዝገብረ። ብዛዕባ’ዚ David Garrison ኣብታ “church planting movements” ትብል ጽሑፍ ሰኒድዎ 
ይርከብ /www.churchplantingmovements.com/። ናይ ደቀ መዛሙርቲ ምግባር ምንቅስቓስ ኣብቲ 
ቅድሚ ሕጂ “ደረቕ ምድሪ” ዝብሃለሉ ዝነበረ ቦታታትን ሕብረተሰባትን ብሓይሊ እዩ ተባሪዑ ዘሎ። ሓደ 
ካብቲ ምኽንያታት ናይዚ ድማ ኣብ ዕዮ ከለኻ ዓየይቲ ምስልጣን እዩ። 
 
ደቀ መዛሙርቲ እዮም ደቀ መዛሙርቲ ዝገብሩ ። ፕሮግራማትን ኣጋጣሚታትን ደቀ መዛሙርቲ ኣየፍርን 
እዩ። እዚ ዘፍርዮም ናይ ፕሮግራማትን ውራያት ወሓላሉ ጥራይ እዮም። የሱስ ንኹሎም እቶም ጭፍራ 
ህዝቢ ኣፋንዩ ህይወቱ ኣብቶም 12 ጥራይ እዩ ዘውፈራ/ ዘስረጻ/። 
ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ትሕተ መዋቕር፡ ዝምድናን ምትእስሳርን እዩ። 
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ሐ) ናይ ራኢ ሽግር፡ ወይ ውን ነቲ ግራት ምንቃፍ 
 
ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ኣርባዕተ ዛንታ ኣብቲ ዒላ ዝነበረት ሰበይቲ ኣሎ። ከም ንቡር ኣይሁድ 
ንሳምራውያን ከም ዘይጽሩያት ዓሌትን ከም መናፍቅን ስለ ዝንዕቕዎም ብዙርያ ሰማርያ ደኣ እምበር ብማእከላ 
ኣይጉዓዙን እዮም ዝነብሩ። ዮሃንስ ከም ዝሰነዶ ግን “የሱስ ብሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ከም ዝኾኖ እዩ። ”እዚ 
ክስተት እዚ ድማ ምድሓን እዛ ሰበይትን’’፡ ዘረባ የሱስ ብዛዕባ እታ “ድሮ ንዓጺድ ጻዕድያ ዘላ ምድርን” 
ኣኸቲሉ። 
 
“ንስኻትኩምዶ፡ ቀውዒ ኽሳዕ ዚመጽእ ኣርባዕተ ወርሒ ኣሎ፡ ትብሉ ኣይኰንኩምን? ኣዒንትኹም ቋሕ 
ኣብሉ እሞ ምድሪ ድሮ ንዓጺድ ከም ዝጻዕደወት ርኣዩ፡ እብለኩም ኣሎኹ” (ዮሃ 4:35) 
 
የሱስን እቶም ደቀ መዛሙርትን ሓንቲ ግራት /ምድሪ/ እዮም ዝዕዘቡ ነይሮም -  ምድሪ ሰማርያ። ደቂ 
መዛሙርቲ ንዓጺድ ገና ኣርባዕተ ወርሒ ዝጽበ ምንም ዘይብሉ ምድሪ እዮም ርእዮም። ኣብ ሰማርያ ናይ 
ምጽናሕ ባህጊ ውን የብሎምን። ምኽንያቱ ካብ ሰማርያ ገለ ሰናይ ክመጽእ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን። 
የሱስ ፍቓድ ኣብኡ እናበልዐ ነቲ ድሮ ንዓጺድ ጻዕድዩ ዘሎ ምድሪ እናተዓዘበን፡ በዚ እምነት እዚ ብውህበት 
መንፈስ ቅዱስ እናዓየየ ኣብታ ምድሪ ምህርቱ ኣከበ። ክልቲኦም ማለት የሱስን ደቀ መዛሙርቱን ሓንቲ ምድሪ 
እዮም ዝርእዩ ዘለዉ። ነገር ግን “ርእየቶም” ልክዕ ከምቲ ኣብ ልቦም ዘሎ እዩ። 
 
ንሓደ ምድሪ ከም ደረቕ መሬት ምግላጹ ማለት፡ ምፍጻሙ ዘይተርፍ ግጉይ ትንበያ ኣቀዲምካ ከም ምሃብ 
ማለት እዩ። ነቲ ዓጺድ ውን ክእከብ (ምህርቲ ክኽውን) ስለ ዘይከኣለ ምንቃፍ ማለት እዩ። ካብኡ ዝኸፍአ 
ድማ ንኣምላኽ ምንቃፍ ኣሎ። - “ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ካልኦት ህዝብታት ዝንቀሳቐስ ዘሎ፡ ኣብዚ ቦታ 
ኣይተንቀሳቐሰን”። ናይ ራኢ ጸገም ናይ ልቢ ጸገም እዩ። ፈውሱ ድማ ናብ ልቢ ጎይታ ምጥማት እዩ። 
 
ኣብ ሓንቲ ዕጽውቲ ናይ እስላም ሃገር ንዓመታት ዝኣክል ናይ ወንጌል መደብ ተፈንዩ። ኣርእስቱ ድማ “ናብ 
የሱስ ንዓ። ትጥመቐላን ወደ መዝሙር ትኾነላን ጽብቕቲ ማሕበር ከኣ ክትረክብ ኢኻ” ዝብል እዩ። ኣሸጋሪ 
መልእኽቲ እዩ። ምኽንያቱ ኣብዛ ሃገር ንዜጋታታ መአከቢ ዝኸውን ፍሉጥ ህንጻ ቤተ ክርስትያን የለን። ስለዚ 
ድማ ለውጢ ናይ ኣተገባብራ ከም ዝተኣታቶ ተገይሩ። በዚ መሰረት፡ ኣሳታፊ መደብ መጽናዕቲ መጽሓፍ 
ቅዱስን፡ ጥምቀትን፡ ጸሎት ንሕሙማትን ዘካተተ፡ ቀሊል ናይ ኣባይቲ ሕብረታት ክወዓዋዕ ጀሚሩ። እቲ 
ኣርእስቲ ድማ “ናብ የሱስ ንዓ። ናይ ደቀ መዝሙር ኮም ድማ ኣብ ገዛኻ ጀምር” ተባሂሉ ተተኪኡ። ሎሚ 
ኣብዛ ሃገር ከምዚኤን ዝኣመሰላ ኮማት ኣዝየን ሰሲነንሲ ብመሰረት ገለ ጸብጻባት ብሚእታዊት ክርአ ከሎ 
ኣብዛ ሃገር ዘለዉ እተጠምቁ ኣመንቲ ልዕሊ ናይ ሃገረ ቤልጁምን ጃፓንን ኮይኖም ኣለዉ።  
 
ተመሳሳሊ ቅዲ ኣገባብ ናይ ቀሊል ሕብረት ኣባይቲ ብመገዲ ዲቪዲን ኢንተርነትን ኣብ ሃገር ኢራን’ውን ዓቢ 
ለውጢ የምጽእ ኣሎ። /www.222ministries.com/ 
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ 
 
 

1) ኣብ ሓደ እተወሰነ ባህሊ ወይ ከባቢ ንዘሎ ሕጽረት ምህርቲ/ዓጺድ - ንልብን፡ ራእን፡ ኣከባብን 
ዓየይቲ ከም ቀንዲ ምኽንያት ወሲድካ ምውንጃል ቅሩብ ክብድ ዝበለ ይመስል። ገለ 
ባህልታት/ከባቢታት ዝያዳ ንየሱስ ክፉታትን ተቐበልትን ምኳኖም ሓቂዶ ኣይኮነን፧ ናይ ዘርእን ናይ 
ዓጺድን ወቕቲ ዝብሃል’ከ የለን ድዩ? 
 
ብርግጽ ናይ ዘርእን ናይ ዓጺድን ወቕቲ ኣሎ። ግናኸ ከምቲ ጳውሎስ ኣብ 2ቆሮ 3 ዝገለጾ እዞም 
ወቕትታት ንሓድሕዶም ኣዝዮም እተላገቡ/እተቐራረቡ ይመስሉ። ሰባት እቲ “ደረቕ ምድሪ” ዝብል 
ኣተሓሳስብኦም ኣወጊዶም ብቐሊሉ ንየሱስ ክእዘዙ ምስ ዝጅምሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ወይ ባህሊ 
ፍሉይ ናይ ዓጺድ ጁባታት /pockets/ ከም ዝረኽቡ  መሲሉ ውን ይርአ እዩ። ዝበዝሐ ናይ ኣምላኽ 
ምትንካፍ/ድርኺት፡ ኣብ ድኻታትን ኣብ እተሰብሩን ኣብ ዜግነታዊ መሰሎም እተገፈን እዩ ዝጅምር። 
 

2) ኣብ ሓደ ከባቢ/ባህሊ ዝሰርሐ ኣብ ካልእ ከባቢ/ባህሊ ከምዘይሰርሕ ሓቂ ድዩ? 
 
ነዞም መትከላት/መምርሒታት/ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ከነካፍሎምን ክንዛረበሎምን ምስ ጀመርና፡ 
ገለ ሰባት እዚ ኣብ ምብራቕ እንበር ኣብዚ ኣይሰርሕን እዩ ኢሎምና። ኣብ ምብራቓዊ ዓለም 
ከነካፍሎም ምስ ጀመርና ድማ ገለ ሰባት እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ደኣ’ምበር ኣብዚ ኣይሰርሕን እዩ 
ኢሎም። ኩልና ምስምስ ንፈቱ ኢና። ዝኾነ ኾይኑ ብዛዕባ ትእዛዛት የሱስ ንዛረብ ክሳብ ዘለና ንሱ 
እቲ ዝዓበየ መራሕን እቲ ጥበበኛ ሰብን እዩ። ቃላቱ ኣብ ሓደ ባህሊ/ከባቢ ጥራይ ተሓጺሩ ዝተርፍ 
እንተድኣ ኾይኑ ኩላትና ኣብ ጸገም ኣቲና ማለት እዩ። ቃላቱ ኪኖ ደረት ናይ ባህልታት እዩ። ቃሉ 
መፍትሕ ናይ ኩሉ ዝተዓጽወ መዓጹ እዩ። ናይ መንግስቱ ባህሊ ንልብታትን ስድራቤታትን 
ከተማታትን ሃገራትን ዝመልእ እዩ። 
 

3) እዚ ዝብሃል ዘሎ ንባዕሉ ካልእ ኣገባብን ሜላን`ዶ ኣይኮነን? ንሕና’ውን ኣብ ገለ ከባቢ ዝሰርሐ ሜላ 
ቀዲሕና ኣብዚ ከባቢ ክሰርሓልና ኢልና ዲና ተስፋ ንገብር ዘለና? 
 
ሰዓብቲ የሱስ ንኹን። ትእዛዙ ንዓና እቲ ዝኣዘዞ ዘበለ ኩሉ ክሕልውዎ ምምሃር እዩ። ንሕና ናይ 
ማንም ካልእ ዋላውን ዕዉት ዝብሃል ሰብ ሰዓብቲ ኣይኮንናን። ልክዕ እዩ ንቁጽሪ ኣልቦ ሰባት ሰብ 
ዕዳ ኢና። ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ሉቃስ 10 ዘሎ ቃላት የሱስ ንኽእዘዙን ናይ ምእዛዞም ፍረ ድማ ኣብቲ 
ብልምዲ “ንቑጽ ምድሪ” ዝብሃል ከባቢ ክርእዩን እዩ። እዚ ካልእ ሜላ ወይ ኣገባብ ኣይኮነን። እዚ 
ብሓጺሩ እቲ የሱስ ዝኣዘዞ እዩ። 
 
ዝበዝሐ ናይ ዕብየት ማሕበር ስትራተጂታት ኣብ ናይ ቢዝነስን ዕዳጋን ሞዴል ዝተመስረተ እዩ። 
ስለዚ ዝበዝሐ ናይ መራሕቲ ጉባኤታት ኣብ ዝማዕበለ ዋኒነ-ትካላዊ ጥበብ እተመርኮሰ እዩ። ሓድሽ 
ኪዳን ነቲ ዝቐረበ ሓሳባት ከም መረጋገጺ ጥራይ እዩ ዝቐርብ። እቲ መሰረት ግና ግዜ ዘምጽኦ ዘመናዊ 
ቅዲ ቢዝነስ እዩ። ዘመናውያን ቅድታት ይመጹን ይኸዱን፡ ኩሉ ሓቂ ግና ኣብ የሱስ እዩ ዘሎ። ነቲ 
ኣብ የሱስ ዘሎ ሓቂ ኢና እምበኣር ንደሊ ዘሎና። ስለዚ እዚ ካልእ ሜላ ዘይኮነስ ናይ የሱስ ሜላ 
እዩ። ኮይኑ ግን ብዙሓት መማህራን ቢዝነስ፡ ንናይ የሱስ ምህሮን ስትራተጂን ዝምድናዊ ጭውነትን 
ሓያል መዓድነትን፡ ከም ዝረዓምዎ ምፍላጥ ውን ኣገዳሲ እዩ። 
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4) ንትምህርትን ታዕሊምን ዘገልግሉ ትካላት ምህናጽ ንምንታይ ኣድለየ? 
  
ስለምንታይ ኢና ከምታ ናይ የሱስ ቅዲ ታዕሊም - ማለት ኣብ ግራት ዕዮ ምስልጣን ዘይንኽተል? 
ምናልባት እዚ ምስ ጽልዋን ሓይልን ምህላው፡ ምቁጽጻር (ቀይዲ ምግባር) ዝርአ ዓወት ከም ዘለካን 
ክስምዓካን. . . .ወዘተ ዝተኣሳሰር ይኸውን። ምናልባት ድማ ነቲ ዓለም ትጥቀመሉ ኣገባብ ምቕዳሕ 
ይኸውን። ምናልባት ውን ምስ ወግዕን ልምድን ዝተኣሳሰር ይኸውን። ምናልባት ድማ ምስ 
መሰረታዊ ስምዒታት ዘይውሕስነት ዝተሓሓዝ ይኸውን። ምናልባት ውን ቃል ኣምላኽን መንፈስ 
ቅዱስን እኹላት ዓለምቲ እዮም ዝብል እኹል እምነት ካብ ዘይምህላው ይብገስ ይኸውን።  
ምናልባት ውን ነቲ የሱስ ዝበሎ ቃል- መሰኻኽረይ ንኽትኮኑ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሉን ብመንፈስ 
ክትምርሑን ዝበለና - ኣይኣመንናዮን ንኸውን። ምናልናት ውን ከምቲ የሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ 
ዝገበሮ ገለ ውሑዳት ሽማግለታት ማሕበር እዮም ምስቶም ሓደሽቲ ዘይዓበዩ ዝጉዓዙ ዝብል 
ኣተሓሳስባ ይህሉ? ምናልባት ከምቲ የሱስ ዝገብሮ ምስ ሰባት ብዝምድና ምጉዓዝ ጥራይ ኣብ ሂወት 
ሰባት ዘድሊ ለውጥን ዕብየትን ስለ ዘየምጽእ ይኸውን? ፕሮግራማትን ምትሕልላፍ ሓበሬታን፡ 
ሰርቲፊኬታትን፡ ብሓጺሩ መተካእታ ናይ ዝምድና ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። 
 

5) ኩሉ ናይ ኣገልገልቲ መሰልጠኒ ማእከላትን ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስን ዝጀመረ ሰብ ግጉይ 
ድርኺት ኣለዎ ማለት ድዩ? 
 
ኣይፋል፡ ከምኡ ማለተይ ኣይኮነን። ኩላትና ንኸምዚኦም ዝበሉ ፕሮግራማት ብጽቡቕ ድርኺት 
ብሰናይ ሃቐናን ኢና ንጅምሮም። ንምንታይ ናይ ስልጠና ማእከል ንኸፍት? ንምታይከ ነቋርጾ? ናይ 
ባዕልና ምኽንያት ኣሎና። እቲ መሰረታዊ ጸገም እዚ እዩ። ንናይ የሱስ ቃላትን ኣብነትን ብግቡእ ምስ 
ዘይንስዕቦ ኩሉ ግዜ መወዳእትኡ ኣብ ግጉይ ሸነኽ ኢና ንዛዝም። ጸገም ናይ እተማእከለ መሰልጠኒ 
ቦታታት ኣዝዩ ንጹርን እተሰነደን እዩ። ኣብ ምጅማሩ ብግቡእ ድርኺት ዝጀመረ ትካል ስልጠና ኣብ 
ጉዕዞ እናዓበየ ብዝኸደ መጠን ናይ ገዛእ ርእሱ ትካላዊ ህይወት ስለ ዝጠልብ እቶም ኣካየድቱ ካብቲ 
ናይቲ መስራቲኡ ድርኺት ፍጹም እተቐየረ ሃቐናን ድርኺትን እዮም ዘማዕብሉ። እቲ መስራቲ 
ምናልባት ቱኽረቱ ኣብ ዓየይቲ ነይሩ ይኸውን፡ እቶም ድሕሪኡ ዝመጹ ግና ኣተኩሮኦም ኣብ 
ምንክብኻብን ምዕባይን እቲ ትካል ኣብ ምዕባይ ስልጣኖምን ኣታዊታቶምን ይኸውን። 
 
እዚ ኣገባብ ገለ ጽቡቕ ነገር ይህልዎ ይኸውን፡ መወዳእቱ ግና ኩሎም ትካላት ጸረ ዓጺድ እዮም 
ዝኾኑ። እቲ የሱስ ናብ ዓጺድ ክልእኮ ዝደሊ ገንዘባዊ ጸዓትን ሰብኣዊ ጸጋታትን በሊዖም እዮም 
ዝጽንቅቕዎ። ንሓጺር መደብ ስልጠና ኣገልገልቲ ተባሂሉ ዝተጀመረ መደብ ናብ ናይ ሰለስተ ዓመት 
ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ይዓቢ። ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተባሂሉ ዝጀመረ ናብ ናይ 
ኣርባዕተ ዓመት ሰሚናር ይቕየር። ሰሚናር ተባሂሉ ዝጀመረ ድማ ዩኒቨርስቲ ይኸውን። ናይ መስራቲ 
መቦቆላዊ ድርኺት ጠፊኡ ብትካላዊ ሞመንቱም ይትካእ። 
 
ንሕና ሰዓብቲ የሱስ ክንከውን እዩ ዘድልየና። ንሱ ኣብ መስርሕ ኣብቲ ግራት ዕዮ እዩ ዘሰልጥን። 
ኣብ ሓደ ከባቢ ወደ መዝሙር ብምግባር ማሕበራት ናይ ምምስራት ምንቅስቓስ እናዓበየ ብዝኸደ፡ 
እቲ ቐንዲ ምልክቱ ታዕሊም ኣብ ዕዮ እዩ። እዚ ብብዙሕ ናይ ሓጺር ግዜ ስልጠናን ገለ ናይ ዕረፍቲ 
ግዜን ዝመልአ እዩ። ብኡ ድማ ደቀ መዝሙር ካብ ሽማግለታት ማሕበር ገለ ጥበብን መልሰ ዕንጋለን 
ንኽረኽቡ ዕድል ይፈጥር። 
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ምዕራፍ ክልተ 
 

ዝባኸነ ጸሎትን ናይ ጂኦግራፊ ጸገምን 
 

“ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእኽ ለምንዎ” (ሉቃ 10:21) 
 
 
ሀ) ዝባኸነ ጸሎት 
  
ኣካታዒ ሓሳባት ክኽውን ይኽእል እዩ፡ ግን የሱስ ስለ ጥፉኣት ክንጽሊ ኣይኣዘዘናን፡ እወ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ። 
ስለቲ ዓጺድ ክንጽሊ ኣይሓተተናን። ብኽያት ናይ ረዳኢ ዘይብሎም ናይ እተገፍዑ ናይ ዝተሳቐዩ ናይ ብፍርሂ 
ዝተታሕዙ ናይ ሕሙማት ናይ ውሉፋት ናይ ጾታዊ ዓመጽ ዝወረደን ናይ ጥሙያት ናይ ጭኑቓትን ናይ 
ዝማሰኑን ኩሉ ግዜ ብዘይምቁራጽ ልቢ ኣምላኽ ምስ ተንከፈ እዩ። ብኽያት ናይቶም ጥፉኣት ብርቱዕን 
ፍጹም ዘይቋርጽን ጸሎት እዩ። 
 
የሱስ ነቲ ግራት ክሪኦ ከሎ  ብመንፈስ ጻዕድዩን ንዓጺድ ኣጸቢቑ ኣኺሉን እዩ ነይሩ። ዝኾነ ተወሳኺ መንፈሳዊ 
ምቅርራባት ምግባር ዘድልዮ ኣይኮነን። ንጸሎቶም ክንሰምዖ የድሊ። ጸሎትና ኣይኮነን ዘድልዮም ዘሎ። 
ምእዛዝና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። 
 
ምናልባት እዚ ውን ካልእ ኣካታዒ ሓሳባት ይኸውን እምበር፡ የሱስ ንጥፉኣት ዝሓዘ ዝኾነ መንፈሳዊ ሓይሊ 
ክንኣስር ወይ ውን ኣብ ልዕሊኦም ስልጣኑ ዝገብር ዝኾነ ይኹን መንፈስ ከነውጽእ ኣይኣዘዘናን። ንሱ ዝርእዮ 
ዕንቅፋት ንዓጺድ እዚ ኣይኮነን። ካብኡ ሓሊፉ ውን ብሞቱን ብትንሳኤኡን ናይ ሓይልታት ጸልማት ጉዳይ 
መወዳእታ ከምዝገብረሉ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። 
 
ምናልባት ኤፌሶን 1:15-23፣ ቆሎሴ 2:14-15.፣ ከምኡ’ውን እብራውያን 2:14-15 ምጽናዕ፡ ኣብዚ ኣርእስቲ 
ይጠቅመና ይኸውን። እቶም ንሃገራት ሒዞም ኣለዉ ዝብሃሉ መንፈሳውያን ሓይልታት ጉዳዮም ብናይ የሱስ 
ሞትን ትንሳኤን ተወዲኡ እዩ። ንሕና ነዚ የሱስ ዝወደኦ ዕዮ ሕጂ ንዓዪ ከም ዘለና መሲልና ክንጽሊ ከሎና 
ነቲ የሱስ ድሮ ዝፈጸሞ ዕዮ ኣይኣመንናዮን ኣለና ማለት እዩ። ነቲ ድሮ ኣብ መስቀል እተፈጸመ ዕማም ብዝኾነ 
“መንፈሳዊ ቴክኖሎጂ” ክንዓሞ ምፍታን ትርጉም ዘይህብ እዩ። በዚ ምኽንያት ኢና ንክርስቶስ እንሰብኮ። 
ነቲ ስቑል ክርስቶስ! ጳውሎስ ኣንጻር ሓይልታት ጸልማት ኣይጸለየን፡ እንታይ ደኣ ማሕበር ነቲ ክርስቶስ የሱስ 
ኣብ ልዕሊኦም ዝተጎናጸፎ ዓወት ንኽርድኣን ክግለጸላን እዩ ዝጸለየ።  
 
የሱስ ነቶም ካብቲ ዕዮ ዝተመልሱ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝኣወጆ ”ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ 
ከሎ ርኤኽዎ” ሉቃ 10፡18 ይብሎም። እዚ ዝተፈጸመ ግና ደቀ መዛሙርቱ ንየሱስ ተኣዚዞም ኣብ ዝኸድዎ 
መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ሰበኹ እዩ። እዚ ናይ ምእዛዞም ፍረ ኣብ መሬት ክርአ ከሎ ማለት እዩ። የሱስ መሊሱ 
ከም ዝኣወጀ “ኣብ ልዕሊ ተመንን እንቅርብዒትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን” ስልጣን ከም ዝሃቦም እዩ። እዚ 
ስልጣን እዚ ኣብ ናይ ፈውስን ምንጋፍን ዕዮ እታ መንግስቲ ከተግብርዎ ከለዉ፡ ሰይጣን ክወድቕ ከሎ የሱስ 
ይርእዮ። 
 
ኣብ ብዙሓት ናይ ካሪዝማቲክ ዓንኬላት ንኻልኦት ሰባት ናይ ምግልጋል ዕዮ ፍጹም ዘይብሉ ዋላ ይኹን፡ 
ሰባት ዘሳትፍ መንፈሳዊ ንጥፈታት ክሳብ ዝፈጠርካ ”ኣገልግሎት” ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። ንሰዓት ይዝምሩ፡ 
መንፈሳዊ ውግእ ይገብሩ፡ ኣዋጃት ይእውጁ፡ እናተጉዓዝካ ጸሎት ይገብሩ ናይ ጸሎት መገሻታት ይወስዱ 
(መንፈሳዊ ቱሪዝም)፡ ዓጺድ ይመጽእ ከም ዘሎ ይንበዩ. . . . ኮይኑ ግን ዘለዎም ግዜን ካልእ ጸጋታትን 
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ብምጥቃም ብግርህነት ነቲ የሱስ ኣብ ሉቃስ 10 ዝሃቦ ትእዛዛት ብምኽታል ሓደ ዕዮ ዓጺድ ክዓዩ ኣይብገሱን 
እዮም።እትጽልን ትንበን ትቀራረብን ትእውጅን ክሳብ ዝሃለኻ ድሓን ኢኻ ዘለኻ። ስግኣት ናይ  ውድቀት 
ሓደጋ የብልካን። ዝግምገም/ዝምዘን ፍረ የብልካን። እቲ ሓደ እትግምግሞ፡ እቲ ናይ ጉባኤ ሃዋህውን 
ስምዒትን “ቅብኣትን” እዩ። ብዛዕባ “መንፈሳዊ ምጥሓስ” ውን ክትዛረብ ትኽእል (ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣበየናይ 
ክፍሊ እዩ ብዛዕባ መንፈሳዊ ምጥሓስ ተዛሪቡ ዘሎ?)። ንኸተስተውዕሎ ግን መንፈሳዊ ምዃን የድልየካ። ናይ 
ተዋናይነት ጥበብ ውን ትመዝን። ትሓታትነት ንናይ ሓቐኛ ህይወት ዝብሃል ነገር የለን። ደቀ መዛሙርቲ ናይ 
ምግባር ትእዛዝን ተሓታትነትን ከም ዘይናትካ ርኢኻ ኣብ ናይ ሓሶት መንፈሳዊነትን መወዳእታ ዘይብሉ 
ጉባኤታትን ኣኼባታትን ትነብር። 
 
ንምንታይ ኢና ክንጽሊ ከለና ንኣምላኽ ከም ነስድዖ ወይ ውን ነቀባጥረሉ ዘለና ወይ ውን ብሓይሊ ኢዱ 
ጠዊና  ኣብ ሃገራት ክንቀሳቐስ ከም ዝደለና መሲልና ንጽሊ? ንሱ ሰባት ከም ዘፍቅርን፡ ንጽቡቖም ድማ ኩሉ 
ግዜ ድሉው ምህላዉን ኣይንኣምንን ዲና? ናይ ልቢ ኣምላኽ ባህሪ ስለ ዘይተረድኣናን ምስ ልቡ ስለ 
ዘይተጋጠምናን ኢና ጸሎት ነብዝሕ። 
 
ንምንታይ ኢና ኣብ እንጽልየሉ ዝያዳ ነቲ ዘረባ ስለ ዝደጋገምናዮን ዓው ኢልና ስለ ዝገዓርናን ኣምላኽ ከም 
ዝሰምዓናን ከም ዝምልሰልና ኮይንና እንጽሊ? የሱስ ከምኡ ከይንገብር ነጊሩና እዩ። ምኽንያቱ እቶም ኣህዛብ 
እዮም ብምብዛሕ ዘረባ ዝስምዑ ዝመስሎም (ማቴ 6:7)፡ ኣምላኽ ልብና እዩ ዝሰምዖ! 
 
ንምንታይ ኢና ብዝተኻእለና መጠን ገዚፍን መሳጥን ናይ ጸሎት ዋዕላን ጉባኤን ክንገብር ንፍትን? ሰባት 
ዝያዳ ብዝጸለይዎ ኣምላኽ ዝያዳ ይምልስ ዝብል እምነት ድዩ ዘለና? ብናይ ብዝሒ ሓይሊ ንኣምላኽ 
ክነደናግሮ ዲና ንፍትን? ያእቆብ ከም ዝነገረና ናይ ሓደ ጻድቕ ሰብ ጸሎት ብግብሪ ብዙሕ ከም እተስልጥ 
እዩ። ንኤልያስ ድማ ከም ኣብነት የቕርበልና (ያእ 5:16-17)። ኣምላኽ ንእምነትን ጽድቅን እዩ ልዕሊ ብዝሒ 
ክብሪ ወይ ድማ ሚዛን ዝህቦ። 
 
ስለምንታይ ኢና ዓበይቲ ናይ ኣደባባይ ጸሎት ዝያዳ ኣድማዒ እዩ ኢልና ንሓስብ፧ ካብዞም ናይ ጸሎት 
መራሕቲ ህቡባት ከዋኽብቲ ክወጹ ይኽእሉ ይኾኑ። የሱስ ግና ንናይ ግዚኡ ናይ ሃይማኖት ጉጅለ 
ብምኽንያት እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ኣደባባይ ጸሎት ኮኒንዎ እዩ። ከምዚ እዩ ድማ ዝበለ፡ ብሕቡእ 
ዝጸለኹሞ ኣቦ ብግህዶ ክኽሕሰኩም እዩ (ማቴ6:5-6)። 
 
ናይ ሃይማኖት መንፈስ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ሕሉፍ ዝገበሮ እናጸምበለ፡ እቲ መሲሕ ኣብ መጻኢ ክመጽእ ይጽበ 
- ግናኸ ነቲ “ሎሚ እዚ ዝሰማዕኩሞ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈጸመ” ዝበለ ድማ ክቐትሎ ይደሊ (ሉቃ4:21-30)። 
እቲ ኣምላኽ ኣብ ሕሉፍ ዝገብሮ ምጽንናዕ የምጽኣልና፡ እቲ ኣምላኽ ኣብ መጻኢ ዝገብሮ ድማ ገለ ውዕዉዕ 
ስምዒት ይፈጥረልና፡ ግናኸ ትእዛዝ ናይቲ ጎይታ ሕጂ እምነትን፡ ምእዛዝን መስዋእትን ይጠልብ ኣሎ። 
 
እቲ ሓቂ እዚ እዩ፥ የሱስ ንስለ ዓየይቲ ክንጽሊ እዩ ኣዚዙና። እቲ ዓጺድ ግን ድሮ ጻዕድዩ እዩ ዘሎ። መንፈሳዊ 
ድልውነት ማለት እዩ። ንሱ ኩሉ እቲ ዘድሊ ምድላዋት ጌርዎ እዩ። እቲ ዓቢ ኣማላድነት ፈጺምዎ እዩ። 
ንሕና ፍረ ናይ ኣማላድነቱ ክንእክብ ጥራይ እዩ ዘሎና። ስለ ዓየይቲ ኢና ክንጽሊ ዘለና። እቲ ጎደና ናይ ጸሎት 
ስለ ዓየይቲ ልክዕ ከምቲ ንደቀ መዛሙርቱ ዘጋጠሞም እዩ ዝኸውን። ከም መልሲ ናይ ጸሎቶም ብቐጥታ 
ናብ ዕዮ እዮም ተላኢኾም። ርእስና ንምእዛዝ ብዝትሓትና መጠን ኣብ ናቱ ዕላማ ክንዛሪ ኢና ንርከብ። 
ንሕና ዳይረክተራትን ሞያውያንን ተመራመርትን ጎባልልን ኣይኮንናን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ “ትንቢታዊ 
ኣማላድነት” ዝብሃል ጸጋ የሎን። “ናይ ኣማላድነት ጀነራላት” ዝብሃሉ የለዉን። ኩላትና ካህናት ኢና፡ ክፋል 
ዕዮና ስለዝኾነ ድማ ኩላትና ንጽሊ። ንሕና ዓየይቲ ኢና። 
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ንሕና ነቶም ርእሶም ኣትሒቶም ነቲ ኣድካምን ሓደገኛን ዝኾነ ዕዮ ዓጺድ ዝዓዩ ኢና ንጽሊ። ኣምላኽ ሓንቲ 
ሜላ እያ ዘላቶ። ንቃሉ ስጋ ኣልቢሱ ኣብ መንጎ ሰባት ይልእኾ’ሞ ስለዚ ሰባት ነቲ ጸጋን ሓቅን ዝመልአ ናይ 
ኣምላኽ ክብሪ ክርእዩ ይበቕዑ። ናቱ ንድፊ “ሀ” ዮሃ1:14 እያ። ንድፊ “ለ” ዝብሃል የብሉን። ንባዕልና 
ከይተለኣኽና ንስለ ዓየይቲ ክንጽሊ ኣይንኽእልን ኢና። ንዓየይቲ ጸሊ!! 
 
 
ለ) ጎይታ እኽሊ 
 
ኣብዛ ሉቃስ 10፡ የሱስ ንርእሱ “ጎይታ እኽሊ” ዝብል መንነት ይህባ። የሱስ ከምኡ ተባሂሉ ንኽጽዋዕ ዘድሊ 
ዘበለ ኩሉ ፈጺሙ እዩ። ገለ ኣመንቲ ክሳዕ የሱስ መጺኡ ምሉእ ብምሉእ ካብ ናይ ኣጋንንቲ ጸላም ዘናግፈና 
ማሕበር እናጎደለት ክትከይድ እያ ኢሎም ይኣምኑ። ብመሰረት እምነቶም ጸልማት እናሰዓረ ንዓለም 
እናጎልበባ ይኸይድ ከም ዘሎ ይመስል፡ እዚ ግን ኣንጻር እቲ ዳንኤል ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዝርኣዮ 
የሱስ ኣብ ማቴዎስ 13 ዝኣወጆን እዩ። እቲ የሱስ ብመገዲ ፍቕሪ ክገብሮ ዘይከኣለ ነገር ብሓይልን ጎነጽን 
ከተግብሮ ይመጽእ ከምዘሎ እዮም ዝኣምኑ። ብሓቂ ኩሉ ነገር ኣብ መስቀል ከም እተፈጸመ ኣይኣምኑን። 
ናይ የሱስ መስዋእቲ ንድሕነት እቶም ጥፉኣት ፍጡራት እኹል ከም ዘይኮነ ይሓስቡ። የሱስ ንርእሱ “ጎይታ 
ምንካይ” ኢሉ ክጽውዓ ከም ዝነብሮ ዝኣምኑ እዮም ዝመስሉ። 
 
የሱስ ኣብ መስቀል ኣብ ልዕሊ ክፍኣት ሓጢኣት ተዓዊቱ እዩ። ብርግጽ ፍቕሪ ብፍጹም ኣይትፈሽልን እያ። 
ቁጽሪ ከም ዘዘንትዎ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ዕብየት መንግስቲ ምዃና እዩ። ብ40 ዓ/ም እቲ የሱስ ዝፈለሞ 
ምንቅስቓስ ከባቢ 10,000 ሰዓብቲ ነይሮሞ። ብ300 ዓ/ም እቲ ቑጽሪ ናብ ከባቢ 6,000,000 ዓብዩ - ማለት 
ዓሰርተ ሚእታዊት ናይ ንግስነት ሮማ (እዚ ካብ Steve Addison ዝጸሓፎ Movements that change the 
world ዝብል እተወስደ እዩ)። 
 
እዚ ዳይናሚካዊ ለውጢ እዚ ድሕሪ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣቋሪጹ። ማሕበር ድማ ትካላዊት ኮይና። ግናኸ 
ዕብየት እንደገና ብናይ ቅዱስ ፓትሪክ ቀዳማይ ተልእኾኣዊ ምንቅስቓስ ጀሚሩ። ድሕሪ ገለ ናይ ምንቁልቋል 
ዓመት ድማ፡ ዕብየት መሊሱ ብማርቲን ሉተር ብምጅማር ተሃድሶን ተልእኾኣዊ ምንቅስቓስን ኣብዘን ዝሓለፋ 
500 ዓመታት ክዓቢ ጀሚሩ። 
 
ኣብተን ቀዳሞት ሰለስተ ክፍለ ዘመናት፡ ማሕበር ቅልል ዝበለት ናይ ኣባይቲ ምትእኽኻባት ኣብ ዙርያ 
መኣዲ፡ እያ ነይራ። እዚ ህይወት ዘለዎ ምትእኽኻባት ፈጺሙ ተሸሪቡ ማለት ኣይኮነን። ነገር ግን ንዘመናት 
እታ ልምዳዊት ማሕበር ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ኣባይቶም መጽሓፍ ቅዱስ ዘንብቡን ምስ ስድራቤቶም 
ዝጽልዩን ከቢድ ስደትን ቅትለትን ኣውሪዳ እያ። እቲ ሓሓሊፉ ዝርአን ተኸዊሉን ዝጸንሐ ነገር ምስ ምምጻእ 
ናይ ኣባይቲ ሕብረታት ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብሓይሊ ተተኲሱ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ቻይና። 
 
ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ስደት ብዙሓት ቻይናውያን ኣመንቲ እምነቶም ኪሒዶም እዮም. . . . ገለ 
ተመራመርቲ ታሪኽ ከም ዝብልዎ ካብቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ከባቢ 750,000 ኣባላት ማሕበር 70% 
ዝኾኑ ንጎይታ ሓዲጎሞ። ቻይና ንዓለም መዓጹኣ ምስ ረገጠቶ፡ ብዓለሙ ኣብ ቻይና ማንም ክርስትያን 
ኣይህሉን እዩ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎም. . . . . ኣብ መወዳእታ 1970ታት መዓጹ ቻይና ክኽፈት ጀሚሩ. 
. . . . ሎሚ ዝበዝሑ ተመራመርቲ ከም ዝሰማምዕሉ ኣብ ሃገረ ቻይና ከባቢ 100 ሚልዮን ኣመንቲ ኣለዉ። 
(እዚ ካብ Asia Harvest Magazine እተወስደ እዩ)። 
 
ኣፍሪቃ ድማ ንርአ. . . . . . ኣብ 1900 ኣፍሪቃ 108 ሚልዮን ህዝቢ ነይርዋ፡ ካብዚኦም 8.7 ሚልዮን ማለት 
9% ክርስትያናት ነይሮም። ዝበዝሑ ካብዞም ክርስትያናት ናይ ኮፕቲክን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን እዮም 
ዝነበሩ። በቶም ከባቢ 34.5 ሚልዮን ዝነበሩ እስላም ድማ ተዓብሊሎም ነበሩ - ናይ ኣርባዕተ ንሓደ ሮሾ እዩ 
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ዝነበረ። ብ1962 ከባቢ 145 ሚልዮን እስላምን 60 ሚልዮን ክርስትያናትን ነይሮም። ናይ ሓሙሽተ ሮሾ 
ክልተ ማለት ኢዩ ። ብ2000 ዓ/ም 360 ሚልዮን ክርስትያናት ኣብ ኣፍሪቃ ነይሮም . . . . . 40.60% እስላም 
፣ 45% ድማ ክርስትያናት ኮይኖም ማለት ኢዩ ። ካብ 1900 ክሳብ 2000 ዓ/ም ኣብ ዘሎ ግዜ፣ ሮሾ ናይ 
እስላምን ክርስትያናትን ካብ ናይ ኣርባዕተ ንሓደ ናብ ትሕቲ ሓደ ንሓደ ወሪዱ ። (እዚ ብ Steve Addison  
እተጻሕፈ Movements that change the world ካብ ዝብል ዝተወስደ ኢዩ)።  
 
ኣብ ህንዲ ዉን . . . “ ስታር ፊሽ ኣልያንስ | The starfish alliance |  ምውህሃድ መርበባት ናይ ኣባይቲ 
ሕብረታት - ከም ዝጸብጸቦ፣ ኣብ መዓልቲ በዓል - መንፈስ ቅዱስ 2009፣ 300,000 ነፍሳት ኣጥሚቆም ኣብ 
ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ 2010 ዉን 1 ሚልዮን ኣጠሚቆም ። ቪክቶርን ቢንድሁን ዝበሃሉ መራሕቱ ከም 
ዝገለጽዎ፣ ኣብ ናይ እስላምን ብራሂሚንን ኮማት ዓቢ ወራር ኢዩ ዝካይድ ዘሎ”።ስታርፊሽ ኣልያንስ ካብቶም 
ኣብ ሃገረ ህንዲ ብዓቢ ፍጥነት ዝራብሑ ዘለዉ መርበባት፡ ሓደ ጥራይ ኢዩ ።  

የሱስ ጎይታ እኽሊ ኢዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ማዕርጋቱ ኢዩ። እዚ መግለጺ ባህሪዩ ኢዩ። ንሕና ድማ ኣካል 
ናይታ ኣብ ዕቤት ዘላ መንግስቲ ኢና!  

 

ሐ) ኣዝዩ ዉሱን ጸሎትን ናይ ጆግራፊ ጸገምን    

ኣብ ሉቃስ 10፡ ንምልኣኽ ዓየይቲ ተጠቂምሉ ዘሎ ግሲ (verb)፣ ልክዕ ከምቲ ሓረስታይ ካብ ኢዱ ዘርኢ 
ናብ ግራቱ ዝዉርዉር ኢዩ። የሱስ ጎይታ ናይ ህይወትና እንተ ኾይኑ፣ ካብ ናይ ምቾትን ዉሕስነትን ዓለምና 
ናብ ኢዱ ዓሚኹ ይወስደና’ሞ ናብቲ ግራቱ ወርዊሩ ይስንድወና? ኣብቲ መሬት ወዲቕና ክንስወርን 
ክንመውትን ብኡ ድማ ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ድልዋት ዲና? ዕላማና |ሃቐናና| እንታይ ኢዩ? ንኣምላኽ ንስለቲ 
ካብኡ ክንረብሖ ኢልና ንሓስቦ ነገራት ዲና ንጥቀመሉስ፣ ወይስ ናይ ብሓቂ ንኽብሩ ኢና ሃረር ንብል? 

ዮሃ 12፣ 23 – 26 ኣስተንትን! ንየሱስ ነገልግሎን ንስዕቦን እንተ ኮይና፣ ኣብቲ ዘለዎ ምስኡ ንህሉ ብኣቦ ድማ 
ንኸብር። የሱስ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ኣበይ ኔሩ? የሱስ ብዛዕባ ኣብ ሃዋሁን ኣብ ግዜ ዘሎን ሓደ ቦታ ኣይኮነን 
ዝዛረብ ኔሩ፣ ሓደ ምትእስሳራዊ ዝምድና ኢዩ ዝዛረብ ዘሎ፣ እዚ ስፍራ ወይ ቦታ ድማ ልቢ ኣብኡ ኢዩ ። 
ኣብ ልቢ ኣምላኽ ንነብር እንተ ሃሊና፣ ንልቢ ኣምላኽ ጥራይ ኢና ንገልጾ። ኣብዚ ኢዩ የሱስ ዝነብር ዝነበረ፣ 
ንሕና ዉን ኣብዚ ክነብር ኢዩ ዘድልየና ዘሎ። 

ካብ ዝተኸበረን ምችኡን ቀጸላ ሕበረተ-ሰብ ኣዝዩ ዉሕድ ምንቅስቓስ ናይ ኣምላኽ እዩ ዝርአ። ዝበዝሐ ናይ 
ኣምላኽ ምንቅስቓስ ኣብ መንጎ ድኻታትን፣ ተስፋ ዝቐበጹን፣ ዝተሰብሩን፣ ኢዩ ዝጅምር። ገለ ዉሑድ 
ምንቅስቓስ ድማ ካብዞም ጫፍ ሕብረተ ሰብ ዝኾኑ ናብ ጉባኤታትና ብምዕዳም ተራእዩ ኢዩ ። ናብቲ ጫፍ 
ምኻድ ይድለ ኣሎ፡ ሓደ ሰብ ከም ዝብሎ፣ ማሕበር ናይ ጆግራፍ ጸገም ኣለዋ። የሱስ ክንከይድ ኣዚዙና፣ 
ንሕና ድማ ኣህዛብ ዓለም ናባና ክመጹ ንሓትት ወይ ንደሊ ኣሎና። ንምንታይ ከምኡ ንገብር? ሰባት ናብ 
ናተይ ቦታ ክመጹ ከለዉ፣ ናብቲ ኣነ ዝቆጻጸሮን ዝፈልጦን ዝለመድክዎን ከባቢ ስለ ዝመጹኒ እዩ። ዝያዳ 
ሰባት ናባይ ክዉሕዙ ከለዉ ድማ፣ ዝያዳ ጸጋታት |ሃብቲ| ይድልብን ይቋጻጸርን፣ ዝያዳ ድማ ሓይሊ 
ይህልወኒ። ዝያዳ ሰባት ናብ ቦታይ ክመጹ ከለዉ፣ ዝያዳ ዕዉት መሲለ ኢየ ዝርአ።  ዝተኣኻኸቡ ጭፍራታት 
ሰባት፡ ንኣገልገልቲ ነገስታት ኢዮም ዝገብርዎም፣ ብንጉሳዊ ቅዲ ናብራ ድማ ይመልእዎም (እዚ ገንዘቦምን 
ንምብረቶምን ነቲ ዝሰሓቦም ኣገልጋሊ ብምሃብ ኢዮም ዝገብርዎ)።  

እዚ “ ናይ ስሕበት ሞዴል” ዕብየት ቤተክርስትያን ተባሂሉ ኢዩ ዝጽዋዕ። እቲ ጸገም፣ ዝበዝሑ ካብቶም 
ተሳሒቦም ዝመጹ ዘለዉ ድሮ ኣመንቲ ሙዃኖም ኢዮም፣ ዝበለጸ ንግዲ |ሽቐት| ስለ ዝደለዩ  ድማ ኢዮም 
ዝመጹ። ከም ኣመንቲ፣ ናትና ዕማም ሓደ ድሌታትና ዘማልኣልና ኮም ምፍጣር ድዩ? ንሕና ኣብ መንፈሳዊ 
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ዓለም፡ መንፈስዊ ምልምማድ ዝሻየጡን ዝዕድጉን ነጋዶ |ሸቃጦ| ኣይኮናን። ንሕና ኣብቲ ግራት ዓየይቲ ኢና። 
እቲ ሓቂ ቀሊል እዩ። ብሓፈሽኡ፣ ክንዲ ዝሃለወ ቅብኣት ዋላ እንተ ሃለወና፡ እቶም ዘይኣመንቲ ናብ 
ጉባኤታትና ኣይመጹን ኢዮም። እዚ ማለት ልክዕ ከምቲ ሓደ ሓረስታይ ኣብ ኣፍ ቆፍኡ ደው ኢሉ ምህርቲ 
ዝጽዉዕ ማለት ኢዩ፣ “ምህርቲ ንዓ”! ``ንዓኻ ዝኸዉን ኩሉ መሳለጥያ ዘለዎ ቖፎ ኣለና`` . . . . . . ከምዚ 
ዝብል ሓረስታይ ኣእሙርኡ ዝሰሓተ ኢዩ ምበልካዮ። ምህርቱ ክመጽእ እንተኾይኑ፣ ክኸይድ ኣለዎ፣ ክእክቦ 
ኣለዎ፣ ናብ ቆፎ ድማ የምጽኦ። ንከምዚኦም ዝበሉ ዓየይቲ ኢና ክንጽሊ ዝግባእ። እቲ ጎይታ እኽሊ ከምዚ 
ክንገብር ኢዩ ዝኣዘዘና ።  
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ 
 

1. ከምቲ ገለ ሰባት ዝብልዎ፣ “ኣብ ስትራተጂካዊ ጽፍሒ መንፈሳዊ ዉግእ” ኣይትኣምንን ኢኻ ማለት 
ድዩ?  ከም ቅድመ ምድላው ንወንጌል፣ ነቶም ንሃገራት ማሪኾም ዘለዉ መንፈሳውያን ሓይልታት 
ምእሳር’ከ ኣይኣምነሉን ኢኻ ማለት ድዩ? 

  
ብርግጽ ኣይኣምነሉን ኢየ። የሱስ ነዚ ነገር እዚ ከም ናይ ምኻድ ቅድመ-ኩነት ኣየቐመጦን፣ ንምንታይ 
ደኣ ንዓና’ኸ ከምኡ ምግባር ዘድልየና? ግደ ሓቂ ዉን የሱስ ኣብ ማእከል ሉቃስ 10 “ሰይጣን ከም 
መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ረኣኽዎ“ ይብል። ካብቲ ኩነታት ከም ንርድኦ፣ እዚ ዉጽኢ ዕዮ ደቂ - 
መዝሙር ኣብ ባይታ ኢዩ፣ ደቂ - መዝሙር ተኣዚዞም ብምኻድ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ባይታ 
ምስ ኣተግበርዎ፡ እዚ የሱስ ዝበሎ ስዒቡ። ብዛዕባ’ዚ መጽናዕቲ ምስ ትደሊ ኣብ ዌብ ሳይትና 
www.harvest-now.org “ultimate spritualwarfare፡ The revelation of the glory of Jesus”  
ኢልካ ብምእታው ተመልከት። 
  
እቲ ትእዛዝ ንስለ ዓየይቲ ምጽላይን ምኻድን ኢዩ። እቲ ናይ ቅድመ - ምድላው ዕማም እንተ 
ዘይውዳእ ነይሩ፣ እቲ ጎይታ እኽሊ ትም ኢሉ ምለኣኸና’ ዶ?  
 
ገለ ካብቶም ብዛዕባ ንመናፍስቲ ፈሊኻ እናላለኻ - ስልጣናትን ሕልቅነትን እናበልካ ተውጽኦም 
ዝብል ምህሮ ዝጀመሩ፣ ኣቐዲሞም ሰዓብቲ |ኣምለኽቲ| ሰይጣን ዝነበሩን ብዛዕባ መዓሙቕ መንግስቲ 
ጸልማት ገለ ፍልጠት ከም ዘለዎም ዝዛረቡን ሰባት ኢዮም። ስለምንታይ ግን ናይዞም ሰባት 
ምስክርነት ልዕሊ እቲ ትኹል ቃል ንሰርዖ? እዚ ምህሮ እዚ ናይ “ትንቢታዊ - ኣማልድነት” (ኣብ 
መጽሓፍ ቅዱስ ዘይንረኽቦ ቃል ኢዩ) ኮይኑ፣ ቅድሚ ናብ ዕዮ ናብ ሓደ ሃገር |ምድሪ| ምኻድካ፣ 
ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓይታት ጸልማት ፈሊኻ ትኣስሮምን ትገንሖምን ዝብል ኢዩ። እዚ ኣገዳሲ እንተ 
ደኣ ኾይኑ ንምንታይ የሱስ ይኹን ጳውሎስ ዘይመሃርዎ? ጳውሎስ ንዕዮ ናብ ሓድሽ ምድሪ |ሃገር| 
ክኸይድ ከሎ ከምኡ ከም ዝገበረ ዝገልጽ ጽሑፍ ‘ከ ኣበይ ኣሎ?  
 
እዚ ኣብ ናይ ኮንፈረንሳት መድረኽ ጽቡቕ ድራማ ክኸውን ይኽእል ኢዩ፣ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክርስትና 
ግን ኣይኮነን፣ ኣብ ናትና ተግባር ድማ ቦታ የብሉን። ሕሙማት ነሕውን ኣጋንንቲ ካብ ሰባት 
ነውጽእን። ዕዮ የሱስ ደኣ ንዕየ እምበር፣ ኣብ ህውተታ ኣቲና ኣተኩሮኦም ኣብ ኣየራት ንዘለዉ 
መናፍስቲ ንዝገብሩ ኣይንስዓብ ። 
 

2. ኣብ ሓደ ቁሸት ወይ ከተማ ምስ ኣተኻ ኣብኡ ንዘሎ ወዲ-ሰላም |ቤት-ሰላም| ንምርካብ፣ ቀዲምካ 
ጸሎት እግሪ ዙረት ( prayer walking ) ምግባር’ ከ? 

  
ብርግጽ፣ ንሓደ ከተማ ወይ ቁሸት ንምብራኽ ምጽላይ፣ መሪሕነት ንምርካብ ምጽላይ፣ ምስ ምእዛዝን 
ኣገልግሎትን ዝተኣሳሰር ጸሎት ምግባር ጽቡቕ ኢዩ። እዚ ጌጋ ዝኸውን፣ ኣብ መንጎ ጸሎትን ምእዛዝን 
ሃጓፍ ምስ ዝህሉን “መንፈሳዊ ንጥፈታት” ከም መተካእታ ፍቕራዊ ኣገልጉሎት ንሰባት ምስ ዝውሰድን 
ኢዩ። እቲ ነጥቢ እዚ ኢዩ፣ ኩሉና ብዝተዋህበና መሰል ናይ መንግስቲ ክህነት ኣማለድቲ ኢና ፣ 
ኩሉና ውን ዓየይቲ ኢና። ከምቲ ጭርሖ ናይኪ ዝብሎ -- “ግበር ጥራይ”።  

http://www.harvest-now.org/
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3. ኩሉ ሰብ ድዩ ዝኸይድ? ኩሉና ዲና ወጌላውያን መሰረቲ ወይ ተኸልቲ ማሕበር ንኸውን? የሱስ 
ንሃዋርያት እንድዩ ዝዛረቦም ዝነበረ፣ ኣይኮነን ድዩ?  

 
ብርግጽ የሱስ ንሃዋርያት ኢዩ ዝዛረቦም ዝነበረ፣ ኩሉና ተወሳኺ ዘቤታዊ ሓላፍነት ኣሎና ማለት 
ኣይኮነን። ነገር ግን ኣብ ዕዮ ስግር ባሕርን ስግር ሩባን ምስ እንመጽእ፣ ኩሉና ንዓለም ንምግልጋል  
መብቲን ሓላፍነትን ኣሎና። 
 
ከምቲ ኣብ ስድራቤትና  ክልቲኦም መጻምድቲ ቆልዓ (ዉሉድ) ክብህጉ ንቡር ዝኾነ፡ ኣብ ዝምድና 
ምስ ኣምላኽ ድማ፡ ንልቢ ኣምላኽ ንኣወዳትን ኣዋልድን ዉሉድ ከነክካፍሎም ንቡር ኢዩ፣ ብኡ 
ኣቢልና ድማ ንወዱ ትኸውን ብልጽትን ጽብቕትን መርዓት፣ ማሕደር መንፈስ ቅዱስን ኣብ ምድላው 
እጃምና ነበርክት።  
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ምዕራፍ  ሰለስተ 
 

እቲ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ሓደጋ 
 

“መገድኹም ኪዱ፣ እንሆ ኣነ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተዃሉ እሰደኩም ኣለኹ”  (ሉቃ 10 ፡ 3) 

 

ሀ) ምእካብ ምህርቲ ሓደገኛ ዕዮ እዩ! 

ናብ ማእከላይ ኤስያ ምስ ከድና፣ ናብዚ ቦታ መጀመርያ ወንጌል ብኸመይ ከም ዝመጸ ሓቲተ። እቲ ዝተዋህበኒ 
መልሲ - ብምትእንጋድ |ብምስትንጋድ| “ሃዋርያ ስታሊን” ኢዮም እቶም ቀዳሞት ሚስዮናውያን ዝመጹ ዝብል 
ነይሩ። ስታሊን ብዙሕ ኣስማት ክወሃቦ ሰሚዐ ኣለኹ፣ “ሃዋርያ” ክበሃል ግን ግር ስለ ዝበለኒ፣ እንታይ 
ማለቶም ሙዃኖም ሓቲተ።  

እቲ ዛንታ ከምዚ ኢዩ፣ ስታሊን ካብቲ ንኣምላኽ ዝምልከት ኩሉ ነገር ዝነበሮ ጽልኢ ተላዒሉ፣ ኣብ ከባቢ 
ሞስኮ ንዝነበሩ ኣመንቲ ኣሲሩ ብባጎኒታት ባቡር ናብ ክሪጊስታን ሰዲድዎም። ሎሚ እዚ መገዲ እዚ ናይ 
ሰለስተ መዓልትን ለይትን ጉዕዞ እዩ። ክስጎጉ ከለዉ ብጀካ እታ ኣብ ኢዶም ክሕዝዋ ዝኽእሉ ነገር ብዘይ ናይ 
ማይን መግብን ቀረብ ኢዮም ተሰጊጎም። ሓደ ሲሶ ኣብ ጉዕዞ ሞይቶም፣ ሓደ ሲሶ ምስ በጽሑ ሞይቶም 
(ምኽንያቱ ንዕኦም እተዳለወ መግቢ ይኹን ማይ ኣይነበረን)። እቶም ዝተረፉ ሲሶ ኢዮም ናይ ፈለማ 
መሰኻኽር የሱስ ኣብቲ ዞባ፣ ( ካብ from Converstions with friends in Cenral Asia እተወስደ ) ። 

ማኦ ዘ ታንግ ዉን ብገለ ኣመንቲ ቻይና “ሃዋርያ” ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ደጊምካ ስለምንታይ? ኢልካ ምስ 
ትሓትት። ማኦ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ፡ ማሕበር ቻይና ኣብ ምብራቓዊ ክፋል እታ ሃገር ተጨቓጪቓ፣ 
ብናይ ምዕራባውያን ፊናንሳዊ ምወላ እትካየድ፣ ድኽምትን ንናይ ምዕራብ መሪሕነት ምእዝዝትን ኢያ 
ዝነበረት። ማኦ ነቶም ወጻእተኛታት ሰጒጉ፣ ነተን ዝነበራ ናይ ክርስትያናት ቤት- ትምህርትን ኮሌጃትን ቤተ-
ክርስትያናትን ኣፍሪሱ፣ ንኣመንቲ እናኣሰረ ንግዱድ ዕዮ ናብ መላእ እታ ሃገር  ናብ ዝነበራ ፋብሪካታትን፣ 
ናይ ዕደና ቦታታትን ሕርሻታትን ክሰዶም ጀሚሩ። መግቦምን ክዳውንቶምን ነቶም ዝሳቐዩ ዝነበሩ ሰባት 
ክዕድልዎም ጀሚሮም። ካብ ካሜራ ናብ ካሜራ እናኸዱ ምጽንናዕ እቶም ብስቓይ ዝሞቱ ዝነበሩ ምእንቲ 
ክኽእሉ ነቲ ዝተፈንፈነ ዕዮ ምጽራይ ዓይኒ ምድሪ ክመርጹ ጀሚሮም። ምስክር ናይቶም ኣመንቲ ብህይወቶም 
ኮነ ብኣገልግለቶም፣ ብስቓይን ሞትን- ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ናብ የሱስ ከምጽኡ ጀሚሮም። ኣብ ሓደ ክፋል 
ቻይና ኣብ መንጎ ናይ ግዳም ባህሊ ተሓጺሩ ዝነበረ ምስክር የሱስ ብሳላ ዴሳዊ ስርዓት ናብ ብሃገራ ተዘሪኡ። 
እቲ ቃል ስጋ ኾይኑ፣ ኣብ መንጎኦም ድማ ሓደረ፣ (ካብ Heavens ብ Paul Hothaway እተጻሕፈ እተወስደ)። 

እዞም ኣመንቲ ተሰቅዮም’ዶ? ብርግጽ፣ ብዙሓት ዉን ሞይቶም ኢዮም። ስትሊን ማኦን እቲ ናይ መጨረሽታ 
ድሌቶም ጌሮም ኮይኖም ዲዮም? ኣይፋል። ንማሕበር ብሓይሊ ክረጋግጽዋ ኣብ ዝፈተንሉ፣ ዝያዳ ኣብ 
ዉሽጢ መሬት ሃገሮም  ኣዕሚቓ ከም ትዝራእ ጥራይ ኢዮም ጌሮማ። 

  

ለ) ኣብ ስቓይ ኢዩ ባህሪ የሱስ ዝግለጽ  

“እንተ ጸረፍኹም እንተ ሰጎጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረቡልኩም፣ ብጹኣን 
ኢኹም። ከምኡ ድማ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነብያት ሰጉጎሞም ኢዮም እሞ፣ ኣብ ሰማያት ዓስቡኹም ብዙሕ 
ስለ ዝኾነ፣ ተሓጎሱ ባህ ዉን ይበልኩም” (ማቴ 5: 11 – 12)።  
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እቶም ኣብ ናይ ከረን ስብከት ዝተዋህቡ ትእዛዛት የሱስ ነቲ ዝነበረ ክውንነት ናይ መከራን ስቅያትን 
ተፈታቲኖሞ ኢዮም። እቶም ንጸላኢኻ ምፍቃር፣ ንዝረገሙኻ ምምራቅ፣ ንዝዓመጹኻ ጽቡቕ ምግባር  ዝብሉ 
ትእዛዛት፡ ኣብ ማቴዎስ 5: 44 ኢዮም ዝመጹ። ተፈጻምነት ናይዞም ትእዛዛት ኢዩ እንበኣር ኣብ ኣብያተ 
ማሕቡሳትን ግዱድ ዕዮን ሃገረ ቻይና፣ ንብዙሓት ልብታት ናብ ክርስቶስ ዝመለሶም። እዞም ትእዛዛት እዚኦም 
ምስቲ ንምቾትን ሰላምን ብልጽግናን ዘሎና ሃረርታ ዝራጸሙ ኢዮም። ገለ ማሕበራት ከም ዝምህርኦ፣ 
ምልክት በረኸት ኣምላኽ ኣብ ሰባት ብልጽግና ኢዩ፣ ድኽነትን መከራን ሽጋርን ድማ ምልክት ዉልቃዊ 
ሓጥያትን መርገምን፡ እምነት ዘይምህላውን ኢዩ። እዚ ንወንጌል መንግስቲ ምብልሻው ኢዩ። ኣብ ከምዚ 
ዝበለ ናይ ሓሶት ናይ ዕረፍቲ ሃዋሁ፣ ሰባት ንግዳያቶም መፍቶ እናገበሩ፣ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ነገራት 
ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ክሓቱ ይዉዕሉ። ኣምላኽ ኣገልጋሊኻ ኣይኮነን። ናብ ኣምላኽ ንመጽእ ንስለ 
እቲ ካብኡ ክንረኽቦ ኢልና ንሓስቦ ነገራት ኣይኮነን። እቲ ልሙድ ፎርሙላ ናይ እምነት፣ ኣምላኽ ኣብ ጁባኻ 
ኣይተቀምጦ ኢዩ ዝብለካ። ኣምላኽ መሻየጢት ማሺን | vending - machine | ኣይኮነን፣ ሓንቲ ናይ እምነት 
ዶላር ተእትወሉ፣ ወይ ሓንቲ ናይ ሞባእ ዶላር ተእትወሉ እሞ፣ ብድሕሪኡ ቃሕ ከም ዝበለካ |ከም 
ዝተመነኻዮ| መኽሰብ ትረክብ።  

ነቲ ኣረጊት ናይ ሓጥያት ሰብነት ሞይትና፣ ሓድሽ ህይወትና ንኣምላኽ ንኽብሩ ወፊናዮ ኢና። ማለት ዋላ 
ንስቃይ እንተኾነ ዉን። እቲ ኣብ ኩሉ ክፍሊ ዓለም ዘሎ ሓቂ፡ ናብ የሱስ ምምጽእ ማለት ንስጋኻ ምቾት 
ማለት ከምዘይኮነ ኢዩ። ንህይወትካ ኣብ ዝያዳ ክባደትን ሓደጋን እዩ ዘእትዋ። ብመሰረት ጸብጻብ |www. 
Opendoorsusa. Org| ኣብ መፋርቕ ዓመት 2008 ክሳብ መፋርቕ 2009 ልዕሊ 176,000 ሰባት ህይወቶም 
ብመስዋእቲ ንእምነቶም - ንክርስቶስ ወፍዮም።  

እዚ ክውንነት ናይ መከራን ስደትን፣ ምስቲ ንሰባት ናብ የሱስ ምጹ ኩሉ ባህግኹም ክመልኣኩም ኢዩ እናበለ 
ዘስድዕ ፎኪስ ወንጌል ዝፋጠጥ ኢዩ። በንጻር እዚ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከምዚ ይብሎ “ግናኸ እቶም 
ብክርስቶስ የሱስ ብፍርሃት እግዚኣብሄር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ኪስጎጉ ኢዮም” (2ጢሞ 3: 12)። ገለ ግና 
ነዛ ሓሳብ ምሉእ ብሙሉእ ገልቢጦም፣ ኣብ የሱስ ምሉእ እምነት እንተ ሃልዩና ህይወትና ብጥዕና ብሃብቲ 
ብምሉእ ሰላምን ደስታን ኢያ ትኸውን እናበሉ ይምህሩ። “እዚ ወንጌል ሰላምን ብልጽግናን“፡ እቲ ናይ ሓድሽ 
ኪዳን ወንጌል ኣይኮነን። ብናይ ምዕራባዊ ክቱር ሃረርታ ንነገራውነትን ንደስታን ተጎቢእና፡ ነዚ ነገራት እዚ 
ልክዕ ከም ንመንግስቲ ኣምላኽን ንጽድቁን ጌርና ንደልዮ ኣለና።     

ሓደ ናይ ተለቭዥን ሰባኻይ፡ ነገራውነትን ፍቕሪ ገንዘብን ብየሱስ ዝተባረኸ ሙኳኑ ንኸረጋግጸልና ክንዲ 
ምንታይ ጥቕስታት ተጠቂሙ ዘገድስ ኣይኮነን። ብርግጽ፣ ዝበዝሐ ካብ ስብከቶም ብዛዕባ በረኸትን መርገምን 
ኢዩ፣ ንባረኽን ንርገምን ድማ ብተግባራትና ኢና፣ እዚ ማለት ድማ ብፍሉይ ንዕኦም ክንዲ ምንታይ ህያብን 
ምጽዋትን ንህቦም ኣብ ዝብልዩ ብቀጥታ ዝምርኮስ። ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ በረኸትን መርገምን መገዲ ማለት 
እቲ ንሕጊ ሙሴ ዝነበሮም ተኣዛዝነት፡ ሎሚ ኣድላይነት ከምዘለዎ መሊሱ ብፍሉይ ኢዩ ዝስበኽ ዘሎ። 

ኮይኑ ግን ንሕና ኣብ ብሉይ ኪዳን የሎናን። እታ ናይ ተስፋ ምድሪ ናይ ብሉይ ኪዳን፡ ኣብ ሓዲሽ ኪዳን 
ናይ ተስፋ መንፈስ ኮይኑ ኢዩ። ናይ ብልጽግና በረኸት ናይታ ምድሪ፥ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ምስ 
የሱስ ናይ ሙዃን በርኸት ኮይኑ ተተኪኡ ኢዩ። ንሕና ብሰሪ እቲ የሱስ ዝገበረልና፣ ብእኡ ብሩኻት ኢና፣ 
እዚ ናይ ዉሽጢ በረኸትን ሰላምን ዋላ ዉን ብመከራ ኣብ ንሓልፈሉ ንህይወትና ብደስታ ክትህሉ ዓቢ 
ሓይሊ ዘለዎ ኢዩ። 

ናይ እብራውያን ማሕበር ብስቅያት ሓሊፋ ዋላ “ምግባት ንብረቶም ብሓጎስ ተቀቢሎሞ” ፡ ስለምንታይ? 
ምኽንያቱ ‘’ዝሓይሽን ዝነብርን ገንዘብ ኣብ ሰማይ ከም ዘለዎም ስለ ዝፈለጡ” (እብ 10: 34)። 
ንዘልኣለማውነት ብሓቒ ሪኢናዮ እንተ ደኣ ኾይንና፣ እዚ ራኢ እዚ ንግዜን ንኹሉ ነገርን ኣብ መቃኑ ዘካተተ 
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ኢዩ። በዚ ድማ ኣብ መከራና ከም ግዳያት ከነዕለብጥን ክንቃወምን ዘይኮነስ፣ ፍቓድ ኣምላኽ ምስ ፈጸምና፡ 
ነቲ ተነቢሩልና ዘሎ ተስፋ ከም ንወርስ ርግጽነት ክህልወና ይግባእ። ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ኣብ 1ተሰ 3:3 
ከምዚ ይብሎም፡ “ነዚ ከም እተመደብና፣ ንስኻትኩም ባዕልኹም ትፈልጡ ኢኹም እሞ፣ በዚ ጸበባ እዚ 
ሓደ እኳ ሰንከልከል ከይብል”። ግድን ንብልጽግና ተመዲብና ማለት ኣይኮነን። ከም የሱስ ክንከውን ኢና 
ተመዲብና፣ እዚ ማለት ድማ ምናልባት ንመከራ ዝተመደብና ዘስምዕ እዩ። 

ብዙሓት ቅዱሳን ብመከራ ክሓልፉ ከለዉ፡ ምስጢር መስቀል የሱስ ኣብ ባይታ ክዓዩ ኣፍቂዶም ኢዮም። 
ንግፍዒ ናብ ናይ ምሕረት ጸጋ ለዊጦም፡ መርገም ድማ ናብ ናይ በረኸት ጸጋ። በረኸት ልዕሊ ማንም ዓይነት 
መርገም ሓይሊ ኣለዎ፣ ምሕረት ዉን ልዕሊ ማንም ግፍዒ ሓያል ኢዩ። እንታይ ይገጥመካ መሪጽካ ተምጽኦ 
ኣይኮነን፣ ንዝገጠመካ ነገር ብኸመይ ኣመላኻኽታ ትርእዮን እንታይ ግብረመልሲ ትህበሉን ግን ምርጫኻ 
ኢዩ። ኣብ ቅድሚ ጸላኢ | መከራ |፣ ህድኣት ዘለዎ ርእሰ-ተኣማንነት፣ ሰላምን ሓጎስን ምሕረትን መሊኡካ 
እንተሎ፣ እቲ ዝዓበየ ምስክር የሱስ ኣባኻ ይነብር ከም ዘሎ ኢዩ። 

 

ሐ) ንበረኸት ክንከውን ኢና ዝተባረኽና  

የሱስ ካልእ ተምሳሌት ተጠቂሙ ከምዚ ይብለና “ጠቢባን ከም ተመን፣ ገርህታት ከኣ ከም ርግቢ ኹኑ” (ማቴ 
10: 16)። ብርግጽ፣ ንበረኸት ክንከውን ኢና እተባረኽና! ንባዕልኻ ዘይተባረኽካ ንካልኦት ክትባርኽ 
ኣይትክእልን። ነቶም ብኸምኡ እተቀበልናዮም ብኸምኡ ንህቦም። እዚኣቶም እቶም መሰረታውያን በረኸታት 
ናይ ጸጋ፣ ምሕረት፣ ፈውሲ፣ ምንጋፍ፣ ፍቕሪ ንኩሉ - ዋላ ነቶም ከም ጸላእትና ዝዋስኡ ዉን፣ ኣብ ኩሉ 
ዓውድታት ህይወት ኢና ተባሪኽና ኣብ ጥዕና፣ ዝምድና፣ ፊናንስ። ኣብ ኣተሓሕዛ ንብረትን ገንዘብን ኣዚና 
ጠቢባን ክንከውን የድሊ፣ ኣብ ቢዝነስን ፊናንስን ኣዚና ትኩራት ንኹን፣ ኣብ ዝኾነ ዕዳ ከይንኣቱ ድማ 
ንጠንቀቅ። ከምቲ መስራቲ ሜቶዲስት ዮሃንስ ዌስሊ ዝብሎ ዝነበረ፣ “ክንዲ ዝከኣለካ ኣእቱ፣ ክንዲ ዝከኣለካ 
ቆጥብ፣ ክንዲ ዝከኣለካ ሃብ”። 

በረኸት ኩሉ እዋን ዓቢ ሓላፍነት ዘሰክም ነገር እዩ፣ ንስለ እቶም ዝሳቐዩ ዘለዉን እተረስዑን  ሓላፍነት 
ዘሰክም ነገር እዩ። ንበረኸት ብኸምይ ትሕዞ ኣዝዩ ገዚፍ ዛዕባ እኳ እንተኾነ፣ ኣብ ሓዲሽ ኪዳን ግና ክልተ 
መሰረታውያን ነገራት ብዛዕባ ሞባእ |ህያብ| ኣለዉና።  ማለት ብዛዕባ ምቅባልን ምሃብን ሞባእ። ሓደ ንስለ 
ድኻታት ዝዋጻእ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ንመሳለጥያ ሃዋርያዊ ተልእኾ ኣብ ሓድሽ ምድሪ  (ኣብ 
መገሻ) እዩ። ቀንዲ ምኽንያት ናይ ምሃብና፣ ክንባረኽ ዝዓለመ ምስ ዝኸውን፣ ሓጺር መገዲ ንደስታን፣ 
ውሕስነትን፣ ምቾትን ንደሊ ኣለና ማለት ኢዩ። የሱስ ኣቐዲሙ ነቲ ዝመጽእ ሓደጋ ንጹር ዝገበረሉ 
ምኽንያት፣ ንደቀ - መዛምርቱ ስደት ዝጽመሙን፣ ኩሉ ግብረ መልሶም ድማ ብዓሚቅ ፍቕሪን ይቕረ 
ምባልን ንክኸውን ኢሉ ኢዩ። ናይ የሱስ ድሌት፡ እዚ ነገር እዚ ኣዕሚቁ ኣብ ደሞም ክኣቱ እዩ ። እዚ እዩ 
እቲ ኣውራ ነገር ! 

ብዙሕ ግዜ ሰባት ናብ የሱስ ምስ ዝመጹ፣ ኩሉ እቲ ምስ ናይ ቀደም ብጾቶም ዝነበረ ዝምድና ክቆርጽዎ ኢና 
ንነግሮም። እዚ ካብ ፍርሂ ዝብገስ እዩ፣ ምናልባት እዞም ናይ ቀደም ብጾቶም ንድሕሪት ከይመልስዎም 
ብማለት ስለ ንፈርህ ። ዋላ ኣብ ቅድሚ ቀላል ፈተና ትብዓት የብልናን። በቃ ነቲ “ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ 
እቲ ኣብኻትኩም ዘሎ ይዓቢ” (ዮሃ 4፡4) ዝበለና ረሲዕናዮ። ነዞም ሓደሽቲ ልውጣት ድማ ብናይ ዓለም 
ፍርሂ ምሳና ከም ዝኹርመዩ ንገብሮም። ብኡ ኣቢልና ድማ ልክዕ ንኣና ዝመስሉ፣ ከማና ዝዛረቡ፣ ከማና 
ዝስጉሙ ፕሮሶሊታት ንገብሮም። ኣባላት ናይ ንኡስ ባህሊ ክርስትያናት ጌርና ዓፊናዮም ጸኒሕና ድሒርና 
ኪዱ ነቶም ናይ ቀደም ብጾትኩም ናብ ክርስቶስ ኣምጽእዎም ምስ ንብሎም፣ እቲ ዝምድናኦም ድሮ ነበረያ 
ነበረ ኮይኑ ኢዩ ዝጸንሖም ።  
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ብፍርሂ ዓለም እናተመላለስና ከነብቅዕ፣ ንምንታይ ጽልዋና ኣብ ዓለም ንእሽቶ ይኸውን ኢልና ድማ ንግረም። 
ናትና ሸቶ ውሕስነትን ምቾትን ጌርናዮ ከነብቅዕ’ሲ፣ ንምንታይ ኣብ ፍርሂ ንነብር ድማ ንግረም። ኣዝዩ 
ዝተራቐቐ ስነ-መለክት ናይ በረኸትን ብልጽግናን ክህልወና ከሎ፣ ናይ መከራን ስደትን ስነ-መለኮትና ግና 
ኣዝዩ ድኹም ኢዩ። ጳውሎስ መከርኡን ጸበብኡን ክዝርዝር ከሎ፣ መረጋገጺ ናይ “ኣገልጋሊ ክርስቶስ” ሙዃኑ 
ገይሪ ኢዩ ዘቕርቦ (2ቆረ 11፡23- 33)፣ ኣብ መደምደታ ድማ ንስለ ክርስቶስ ብጸበባ፣ ብመውቃዕቲ፣ ብጸርፊ፣ 
ብስደትን መከራን ክሕጎስ ኢየ ይብል (2ቆረ 12፡ 11)። “ምስ ዝደክም ሽዑ ኢየ ዝብርትዕ” . . . .  ይብለና ። 
ንመከራ ከም ሕላገት ኣገልግለቶም ዝጠቕስዎ ብዙሓት ኣገልገልቲ እንተ ዝህልዉና መን ምሃበ!  

ኣብ ልምዳዊት ማሕበር ዝበዝሑ መንእሰያት ክርስትያናት ዝያዳ እናዓበዩ ብዝኸዱ ነቲ ናይ ቀደም ናይ 
እምነት ልምምዶም እናሓደጉ ኢዮም ዝኸዱ። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘጉሂ ልማድ ናይ ኣባላት ልምዳዊት 
ማሕበር ኢዩ። ናይዚ ምኽንያት፡ ምናልባት ሰባት ሓደ ዉሑስ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ምልምማድ ስለ ዝደልዩ 
ይኸዉን?  

ንገድሊ እምነትን ፍቕርን ኢና ተፈጢርና። ንሕና ኣብ መንጎ እተን ክልተ መንግስታት ክንነብር ኢና 
ትመዲብና፣ ነቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ሃጓፍ ድማ ከም ድልድል ብምጽባብ ሰባት ብቕሊሉ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ 
ብምስጋር፣ ነቲ ዘሎ ገድሊ እምነትን ፍቕርን ምስ ኣምላኽ፣ ክሰምርዎ ንገብር። ብርግጽ ኣምላክ ፍቕሪ ኢዩ፣ 
ነገር ግን ፍቅሩ ነውጺ ዝበዝሖን፣ ባህሪኡ ኣቐዲሙ ምግማቱ ዘይካኣልን፣ ከም ዝባላዕ ሓውን ከም ብርቱዕ 
ማያትን ከም ህቦብላ ንፋስን ዝግለጽ ኢዩ። ኣምላኽ ቕድው ኢዩ ኢልካ ምዝራብ ዝከኣል ኣይኮነን። 

ንሕና ብባህሪና ንእኡ እትፈጠርና ደኣ ኢና እንበር፡ ንስነ-መሎኮታዊ ቕኑዕነትን ንዘጸናንዕ ሃይሞኖታዊ ወግዒን 
ኣይተፈጠርናን። ንሕና ንፈተናን (risk) ንዝምድናን ኢና ተፈጢርና። ናይ ሎሚ መንእሰያትና ኣብ ማሕበር 
ዝርእይዎ ዘለው ክውንነት ካብቲ ንሕና እንፈልጦ ኣዝዩ እተፈልየ እዩ። ብዙሕ ናይ ባህሪ ልወጣን፡ ዕዮታት 
ባዕላዊ -ረድኤትን |self-help|፣ ሕግን  ስርዓትን፣ ግዳማዊ ርድየትን ዝመለኦ ምንቅስቃስ ኢዮም ዝዕዘቡ 
ዘለዉ። ኣብ ኮሞም ተቕባልነትን ዕብየትን ውሕስነትን ንክረኽቡ እንታይ ከም ዝገብሩ ይፈልጡ ኢዮም፣ 
ብዛዕባ’ቲ ዳግም እተወልዱ ዝሓልፍዎ ናይ እምነት ተመኩሮ ግን ዉሑድ ኣፍልጦ ኢዩ ዘለዎም። እቶም 
ዳግም እተወልዱ ከም ንፋስ ኢዮም  “ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፡ ደሃይ ከኣ ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ 
ውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ” (ዮሃ 3፡8)።  

ምስ የሱስ ምጉዓዝ ዉሑስ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኢዩ።  ኩሉ ግዜ ሓደጋ ኢዩ። የሱስ ከምኡ ኢዩ ዝብለና፡ “ኣባይ 
ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም። ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም፡ ግናኸ ኣጆኹም፣ ኣነ ንዓለም ስዒረያ 
እየ (ዮሃ 16፡ 33)። ንመከራ ምምናይ መንፈሳዊ ሕማም ኢዩ። ንየሱስ ብምስዓብካ ንዝመጽእ ኩሉ ዓይነት 
ኩነታት እንተላይ ንመከራ ድሉው ሙዃን ግና መንፈሳዊ ጥዕና ኢዩ። ገለ ክፋል ናይ ማሕበር ብተጻረርቲ 
ስርዓታት ይሳቐዩ። ገለ ብጽልኢ ዝደረኸ ናይ ሃይማኖት ምንቅስቓስ ይሳቐዩ። ገለ ድማ በቶም ንሰረተ-
እምነቶምን ነተሓሳስብኦምን ዘይተቐበለ ዘበለ ዘጥቅዑ ኣሕዋት ይሳቐዩ። ጳውሎስ ነዚ ዝተፈላለየ ዓይነት 
መከራ ብኸምዚ ይገልጾ . . . .  “ካብ ደቂ ዓደይ ብፍርሃት . . . ካብ ኣህዛብ ብፍርሃት . . . .  ኣብ ማእከል 
ኣሕዋት ሓሶት ብፍርሃት”. . .።  

ምስ የሱስ ምጉዓዝ፣ ናብ ሓደ ንፍተነሉን፡ ብድሕሪኡ ድማ የሱስ ጥራይ ንበይኑ ዓርክናን መዕቆቢናን 
ሓላዊናን፣ ጎይታናን ህይወትናን ሙዃኑ ንፈልጠሉ ደረጃ ኢዩ ዝወስደና።  
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ  
 

1. ንምንታይ ዝያዳ ጸቒጥካ ብዛዕባ ንየሱስ ምስዓብ ዘለዎ ሓደጋ ትዛረብ? እዚ ንሰባት ከም ዝሃድሙ’ዶ 
ኣይገብርን?  
 
የሱስ ኣብ ሉቃ 14፡26-33፣ ደቀ-መዝሙሩ ክንከውን እንተደኣ ኮይንና ዋጋ ናይ ኢድካ ምሃብ 
ቀዲምና ክንፈልጦ ነጊሩና ኢዩ። እቲ ዋጋ ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኣቢልዎ ኣሎ። ንሕና ኸኣ ነቲ ዋጋ 
ሓቢእና ነቲ መኽሰብ ጥራይ ነዋዓውዕ!  በቲ ሰባት ትስሕበሉ መገዲ፣ ብኡ ኢኻ ነቶም ሰባት 
ትስዕሮም (ልቦም ትሕዞ)። የሱስ ልብና ብምግልጋል ዱኹማት ሰባት ክትሓዝ’ዩ | ክማረኽ’ዩ | 
ዝደልዮ። ብፈተና እምነትን ፍቕሪን ክመልእ፣ ንዑ ንምስዓብ ዝድለ ዓይነት ዋጋ ምኽፋል ድሉው 
ክትከውን። ስለዚ ንሱ፣ ንፍጹም ርትዒ፡ ማለት ንዕኡ ኢድና ንምሃብ ክማርኸና’ዩ ዝደሊ። ንኡ 
ጥራይ ክንርታዕ ኢዩ ዝደልየና። ከምቲ ናቱ ናብራ ክንገብር’ዩ ድልየቱ። 
  
ንሰባት ድኬትኩም ኩሉ ክመልኣልኩም ኢዩ ብምባል እንተ ረቲዕዮናም፣ ንኹሉ ስጋዊ ድሌታቶም 
ዘዕግብ ምንቅስቃስ እናገበርና ኢና ንነብር። ንስጋዊ ድሌታቶም ካብ ምምላእ ዓዲ ምስ ንውዕል፣ 
ክርስትና ትርጉም ዘይብሉ እምነት’ዩ ብምባል’ዮም ሓዲጎምዎ ዝኸዱ። ንሸመተ ንዝመጹና ደቀ-
መዝሙር ክንገብሮም ቀሊል ኣይኮነን። ህይወትካ ምቕባጽ እቲ ቀዳማይ ክኸዉን ዘለዎ ኢዩ። ከምቲ 
ገለ ሰባት ዝብልዎ፣ ክርስትና ምንም ዋጋ ምስ ዘይትኸፍለሉ፡  ድሌት ኮንካ ጥራይ ኢኻ ትተርፍ፥ 
በንጻሩ ድማ ከይፈተንካ |ከይጸዓርካ| ከቢድ’ዩ ትብሎ ነገር ኣይኮነን ። ነገር ግን ክርስትና ብናትና 
ጻዕሪ ዘይኮነስ፣ ብጸጋ ብመገዲ ፍጹም ርእስኻ ምግዛእ ኢዩ። 
  

2. ስለዚ፣ ሓዲሽ ኪዳን ናይ ነገራዊ በረኸት ኪዳን ሙዃኑ ኣይትኣምንን ኢኻ ማለት ድዩ? 
  
ፍጹም፣ ሓዲሽ ኪዳን ናይ ነገራዊ በረኸት ኪዳን ኣይኮነን። ሓዲሽ ኪዳን ናይ ክብሪ ኪዳን ኢዩ። 
ከምዚ ድማ ይብለና፡ ህይወትና ንየሱስ ምስ ሃብና ብምንታይ ንሓልፍ ብዘየገድስ፣ የሱስ 
ብህይወትናን ናብራናን ኩሉ ግዜ ንኣቦ ዝኸውን ክብሪ ኢዩ ዘዳሉ። ናይ መስቀል ተኣምራት |ውዕለት| 
ንመከራና ከይተረፈ ውን ናብ ክብሪ ክቅይር ክእለት ኣለዎ።  
 
ብሉይ ኪዳን፣ ናይ ግዜያዊ በረኸት ኪዳን ኮይኑ፣ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ገና ውን ኣብ ስድራቤታትን 
ሕብረተ-ሰባትን፣ ሃገራትን ይሰርሕ ኢዩ። ሓጥያትን ስሰዐን - ሕማም፡ ውርደት፡ ፍርሂ፡ ተነጽሎን 
ድኽነትን ዕንወት ኢዩ ዘምጽእ። ጽድቂ ግና ንህዝብታት ልዕል ኢዩ ዘብሎም። ኣህዛብ ብምኽንያት 
ካፒታሊዝም ወይ ዲሞክራሲ ኣይኮኑን ዝባረኹ፣ ብኽንያት እቲ ሓፋሽ ህዞቦም ነተን 10 ትእዛዛት 
ዘለዎ ኣረኣእያ እንበር። 
  
ሓዲሽ ኪዳን ዝበለጸ ኪዳን ኢዩ። ኣብዚ ኪዳን እዚ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ህዝቡ ብመንፈሱ ይነብር 
እንበር ከምቲ ዝበለየ ኪዳን ኣብ መንጎ ህዝቡ ጥራይ ኣይኮነን። ህዝቡ መቅደሱ |ማሕደሩ| ኮይኑዩ። 
ክብሪ ናይዚ መቅደስ እዚ ድማ ንኣምላኽ ብዝኾነ መገዲ ክብሪ ምሃብ |ምቕራብ| ኢዩ። 
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ማሕፉዳ ፣ ለቖታን ፣ ኣሳእንን፣ ሰላምታን 
 

               “ማሕፉዳ ለቖታን ኣስእንን ኣይትማልኡ፣ ኣብ መገዲ ንሓደ እኳ ከማዓልካ ኣይትበሉ” (ሉቃ 10፡4) 

 

ሀ) ማሕፉዳን ተልእኾን  

ኣብዚ ክፍሊ ጽሑፍ ትሕት ኢልና ምስ እነንብብ፣ የሱስ ንደቀ-መዛሙርቱ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ “ወዲ ሰላም” 
ክረኽቡ እሞ፡ ኣብ ቤቱ ክኣትዉ ምስኡ ክበልዑን ክሰትዩን ይነግሮም። ምስ እዚ ሰብ ኣብ ቤቱ ክነብሩ ኣብኡ 
ድማ ክግልገሉ ኢዩ የሱስ ዝእዝዝ ዘሎ። ንጉዕዞና ብዘይ ዝኾነ ገንዘብ ምስ ንብገስ፡ ንመዓልታዊ ናብራና 
ኣብዚ “ወዲ - ሰላም” ኢና ክንምርኮስ። እንበኣር እዚ ማሕፉዳ ዝብል ቃል፡ ቃል ብቃሉ ከምዚ ዝገለጽናዮ 
ማለት እኳ እንተኾነ፣ ምሳሌ ናይ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልእ ዝህልዎ ጽልዋን ሓይልን ዉን ኢዩ። ኣብ ንሓድሕድና 
ዘሎ ናይ ሓይሊን ጽልዋን ፍልልይ ኣብ ዝምድና ብኸመይ ንኣልዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኢዩ። 

ኣብ ንኸዶ ዘበለ ገንዘብና ምሳና ምስ ንማልኦ፣ ኣብቲ ቦታ ንዓና ዝምችኣና ደሴት ክንፈጥር ሓይሊ ይህልወና። 
ናይ ምዕራብ ሚስዮናውያን፡ ኣብ ብዘላ ዓለም ልክዕ ከምዚ ኢዮም ገይሮም። ኣብ ዝኾነ ሃገር ኬድካ፡ ብጽኑዕ 
መናድቕ ዝተሓጽረ ጽቡቕ ኮምፓውንድ ናይ ምዕራባውያን ትረክብ ኢኻ። ኣብ ዉሽጢ እዚ ካምቦ መንበሪ 
ኣባይቲ፣ ቤት-ትምህርቲ፣ ቤት-ክርስትያን፣ ምናልባት ዉን ክሊኒክ፣ ምእለዩ ዘኽታማት፣ ቤት-ትምህርቲ 
መጽሕፍ ቕዱስ ይርኸብ ይኸውን። ሰባት ገንዘቦምን ሓይሎምን ግዚኦምን ኣፍሲሶም ከምዚ ዓይነት ማእከላት 
ምህናጾም፣ ነቶም ምዕራባውያን ምቾትን ሓይሊን ቁጽጽርን ንኽሰምዖም ጥራይ ኢዩ።  

እንበኣር ብመሰረት እዚ ዝተጠቅሰ ኣገባብ፣ ተልእኾ ማለት - ካብቲ ዘለኻዮ ባህላዊ ከባቢ ክንዲ ዝከኣለካ 
ሰባት ናብ ካምቦኻ ብምምጻእ፡ ናይ ሕብረተሰቦም መራሕቲ ንክኾኑ ብዝብል ሽፋን ናይ ምምሃርን 
ምስልጣንን ንጥፈት ምክያድ ማለት ኢዩ። ኮይኑ ግን እቲ ናይ ከባቢ ባህሊ፥ ሂንዱ፡ ቡድሂስት ወይ እስላም 
ምስ ዝኸውን፡ እቲ ኣብዚ ባህሊ እዚ ከጋጥም ዝኽእል ዝኸፍአ ዕንወት፡ ሓደ ሰብ ናብ ክርስትና ምስ ዝመጽእ 
ኢዩ። እዚ ናይ ስሕበት ሞዴል፡ ነቶም ባህሎም ዘየድንቁ መንእሰያት ዓላማ ዝገበረ ኢዩ።  

ናብ ዉሽጢ’ዚ ናይ ተልእኾ ካምቦ ዝመጹ፡ ኣስማቶም ናብ ናይ ክርስትና ስም ይቕይርዎ፣ ኣከዳድናኦም 

ይቕይሩ፣ ኣብታ ደሴት (ካምፖ) ከገልግሉ ድማ ይዕለሙ። ከምቲ ማርሻል ማክሉሃን ዝብሎ “እቲ 

መልእኽቲ’ዩ መንጎኛ”፣  ስለዚ ድማ እዞም  መንእሰያት ስልጠና ብዝረኸቡ መጠን፣ ኣብ ሓደ ነገር እዮም 
ዝርዕሙ፣ ንሱ ድማ  እቲ እንኮ መራሕቲ ዝኾንሉ መገዲ፡ ባድላ ተኸዲኖም  ኣብ ብናይ ምዕራባውያን ገንዘብ 
ዝተሰርሐ መድረኽ ተሰቂሎም ክሰብኩን  ኣብ ማእከል እቲ ኮምፓውንድ ክዓዩን ጥራይ  ሙኳኑ ኢዩ። 

ከምዚኦም ዓይነት ካምቦታት ምህናጽ ኣዝዩ ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት ስለዝኾነ፣ ዉሑዳት ጥራይ ኢዮም 

ዝህነጹ። እዚ ለጽ ድማ ነቲ ጸገም ይውስኸሉ ። ኣብ ርእሲዚ ውን ኣብቲከባቢ ናይ ጸረ ክርስትና ወይ ጸረ - 
ምዕራባውያን ስሚዕታት ምስ ዝለዓል እዞም ትካላት ኣብ ሓደጋ ምዕናው ኢዮም ዝወድቁ። ብተወሳኺ፣ 
ከምዚ ዓይነት ገዚፍ ባጀትን ብዙሕ ዓይነት ሞያዊ ኣገልግሎትን ዝህብ ትካል ተዓቂቡ ከምቲ ምዕራባውያን 
መወልቱ ዝደልይዎ ኮይኑ ንክኸይድ፣ ኩሉ ግዜ ዘየቋርጽ ምዕራባዊ ዓቅሚ ሰብን ፊንውንስን ኢዩ ዝጠልብ። 
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እቲ ተኣሚሙ ዘሎ ሸቶ፡ ደቂ ዓዲ ድልዋት ምስ ኮኑ ሓደ መዓልቲ  ናይዚ ትካል ዋናታትትን ኣለይቲን ክኾኑ 
ኢዮም ዝብል ኢዩ።  ኮይኑ ግን እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኹሉ ግዜ ትመጽእ ኣይትመስልን ኢያ። እታ ወርቃዊት 

መምርሒት፡ “እቲ በዓል ወርቂ’ዩ ሓጋጊ ሕጊ” ኩሉ ግዜ ኣብ ቦታኣ ኢያ።  

እቲ ካልእ ሓቂ ድማ፡ ዝተሓላለኸ ነገራት ክመውት ከሎ፣ ቀሊል ነገራት ግና ይስስን። ከምዚ ዓይነት ማእከላት 
ብዘይ ናይ ግዳም ሓገዝ ብቀሊሉ ዝዕቀብ ኣይኮነን። ኣብዚ ጉዳይ የሱስ ከም ዝገለጾ፣ እቲ ብቀሊሉ ዝስስንን 
ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዝዓዩን ኢዩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ትግለጽ ዝገብራ ።  

እታ ዝተሓላለኸትን፣ ናይ ግዳምን ጽግዕተኛን ዝነበረት ማሕበር ቻይና ብማኦ ዓንያ። እቲ ቀሊልን ብልቢ 
ዝተሓዝን ኢዩ ዝስስን። ምናልባት እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ሽግር፣ ሰባት ዝያዳ ኣብዘን ትካላት ብዝተማህሩ 
ካብ ስድራቤቶምን ኣዕሩኾምን ባህሎምን ዝያዳ ይንጸሉ፣ በዚ ድማ ኣብ ከባቢኦም  ኣዝዩ ንኡስ ጽልዋ ጥራይ  
ይህልዎም። ኩሉ እቲ ዝፈሰሰ ገንዘብ ዉን ኣብቲ ባህሊ ዘምጽኦ ጽልዋ ኣይህሉን፣ በኣንጻሩ እኳ ደኣ ተነጽሎን 
ጽልኣትን’ዩ ዘማዕብል። ናይቲ ከነመዝግቦ ተሊምና ዝወጻና ዓወት፣ ልክዕ ግልባጡ ኢዩ ዝኸውን። 

 

ለ) ለቖታን ባህልን  

የሱስ ምስ ለቖታ ዝኾነ ባእሲ የብሉን። ኣነ ብወገነይ ብዙሕ ግዜ ዝስከማ ሓንቲ ኣላትኒ። ቦርሳ፡ ባልጃ፡ ካርጎ 
. . . እቲ ኩሉ ግዜ ንብረትና ንጸረሉ መገዲ እዩ ። ለቖታ ተምሳሌት ናይ ባህላዊ ባልጃታትና - ማለት ንፈትዎን 
ዘይንፈትዎን፡ ባህግታትና፡ ኣከዳድናና፡ ልምድታትና፡ ጣዕሚ ሙዚቃና፡ ማሕበራዊ ኣገባባትና፡ ናይ መርዓ 
ወግዕና፡ መግብና . . . . ወዘተ ኢዩ። ለቖታ ኢዩ ምስ ማሕፉዳ ዝዛመድ፣ እዚ ማለት እኹል ገንዘብ እንተሎና 
ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ናትና ባህሊ ከነተግብር ኣይጽግመናን ኢዩ። ሚሰናውያን ኣብ ብዘላ ዓለም ከምዚ ኢዮም 
ዝገበሩ። እዚ ኣገባብ ኣብቶም የሱስ ከነርእዮም ዝመጸና ኣህዛብ ብርቱዕ ምድንጋራት ኢዩ ዝፈጥር። እታ 
መንግስቲ እንታይ ኢያ፣ ባህልናኸ እንታይ ኢዩ? ብዙሕ ግዜ እቲ መልሲ ናይ ክልቲኡ ሓደ ኢዮ ዝመስል! 
ብዙሕ ግዜ ንምዕራባዊ ነገራት ዝነጽግ ባህሊ ንየሱስ ዉን ክነጽጎ ይርኤ ኢዩ። ናይዚ ምኽንያት ምዕራባውያን 
ምስዮናውያን ንባህሎምን ንየሱስን ምሉእ ብምሉእ ሓዋዊሶም ኣብ ኣእምሮ ሰባት ከም ዘይነጻጸል ጌሮም ስለ 
ዝሰኣልዎ ኢዩ።  

እቶም ቀዳሞት ምዕራባውያን ምስዮናውያን፣ ንደቀባት ቋንቋኦም ብብሉጽ ኣገባብ ብምምሃርን፣ ልምድታት 
ሙዚቃ ብምስልጣንን ኣዝዮም ፍሉጣት ኢዮም ዝገብሩ። በዚ ድማ ሰባት ብቋንቋ ጀርመን፣ብቋንቋ ሆላንድን 
እንግሊዘኛን መዛሙር ክዝምሩ ይኽእሉ። ንከምዚ ዓይነት ባህላዊ ልዕልነት ንመሻኸነሉ ንኸውን፣ ናይ ብሓቂ 
ግን ካብ ተጽዕንኡ ሓራ ዲና? 

ገና ሰባት ናባና ክመጹ ንደሊ እንተ ደኣ ሃሊና? ናባና ክንስሕቦም ከሎና ናብ ቦታና፡ ናብ ባህልና፡ ናብ ንሕና 
ንቆጻጸሮን ንዓና ዝምችኣልናን ክንስሕቦም ክንህቅን ኣሎና ማለትዩ። እዚ ተግባራት እዚ ኸኣ ኣንጻር እቲ የሱስ 
ብግልጺ ንኸይንገብሮ  ዘጠንቀቐና ይኸውን። እዚ ድማ ጵሮሶሊታት ምግባር ኢዩ (ማቴ 23፡15) ። ጵርሶሊት 
ንዓና ዝመስል፣ ከማና ዝዛረብ ከማና ዝጽሊ፣ ኩሉ እቲ ኣብ ሃይማኖትና ዘሎ ተጻሕፈን ዘይተጻሕፈን ሕጋጋት 
ዝሕሉ ማለት ኢዩ ። ኣብዚ፡ እቲ ትኩረት ዝወሃቦ ግዳማዊ ስርዓትን ትርኢትን ኢዩ። ናይ ማሕበርና ባህሊ፡ 
ብሓደ ክመስሉ ዝደልዩን፡ ብሓደ ዓይነት ኣገባብ ጸሎትን ኣምልኾን እተቐየዱን፣ ንሓደ ዓይነት ስርዓት ህዝባዊ 
ኣረኣእያ ዝምእዘዙን ሰባት ዝመልኤ ኢዩ። ኣብ ገለ ኮማት እቲ ግቡእ ኣከዳድና ብሉጽን ክቡር ክዳውንቲ 
ምኽዳን ይኸዉን። ኣብ ገለ ድማ መመላኽዒ ምግባር ሓጢያት ዝበሃለሉ ኣሎ። ኣብ ገለ ኸኣ ተራ ኣከዳድና 
ምስ ትለብስ ዝያዳ ቅቡል ትኸዉን። ግዳማዊ ኣገባባት ምኽታል ኣብ ኮምካ ተቐባልነት የውህበካን የመጉሰካን 
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። ኮይኑ ግን ኣብ ትሕቲ እቲ ሰብ ዝሪእዮ ብዉሽጢ ብዙሕ ግዜ ዉድድር ንስልጣንን ፣ ህርፋን ንዓብላልነትን 
፣ቅንኢን፣ ሓሜትን፣ ሕቡእ ሓጥያትን ኢዩ ዘሎ። 

ኢዮጊን ፒተርሰን ንገላትያ 4፡17 ክትርጉማ ከሎ ነዚ ዲናሚክስ ተዛሪብሉ ኣሎ፣ “ናይ ስሕተት መምሃራን 
ብዘይ መጠን ኢዮም ብሓሶት ዝውድስኹም፣ ግናኸ ሃቐናኦም |ድርኺቶም| ብልሹው ኢዩ። ካብቲ ኣብ 
ኣምላኽ ዘሎ ሓርነት ክፈልዩኹም ድማ ኢዮም ዝደልዩ። ብኸምዚ ድማ ንርድየት ይኹን ንምርሒት ኩሉ 
ግዜ ኣብኦም ከም ትውከሉ ይገብሩ። እዚ ድማ ንዓኣቶም ገለ ኣገዳስነት ከም ዘለዎም ከም ክስምዖም ይገብር 
(ካብ the message ዝብል ጽሑፍ Eugene Pterson እተወስደ)።  

ጽኑዕ ግዳማዊ ርድየትን፡ ቅቡል ዝኾነ ቅዲ ናብራ ምህላውን፣ ከምኡ ዉን ሕሉፍ ሃይማኖታዊ ምንቅስቓሳት 
ምግባር ዝበዝሐ ግዜ ከም ጉልባብ ንሕቡእ ሓጥያት ይውሰድ እዩ። እንነብር ወይ ብጸጋ፣ ወይ ብወልፊ ኢና! 

እቲ ዲናሚክስ ከምዚ ክመስል ይኽእል፦ ሓደ ሰብ ናይ ኣወለፍቲ ቀመማት ግዙእ ይኸውን፣ ወይ ሓደገኛ 
ኣካይዳ ይህልዎ እሞ በቲ ዘለዎ ኮም ተቐባልነት ንክረክብ ድማ ዝከኣሎ ክገብር ይብገስ። ብርግጽ ዝያዳ 
ብዝዓበደሉ ብመንእሰያት መዛንኡ ኣድናቖት ይረክብ ይኸውን። ምስ ግዜ ግን ከምዚ ዓይነት ናብራ 
ኣሰልክይዎ ክቕየር ይውስን። ብቅንዕናን ብሓቅን ተለዊጡ ሓድሽ ቅዲ ናብራ ክጅምር ይኽእል ይኸውን። 
ኮይኑ ግን እዚ ድሌት ናይ ተቐባልነት ምርካብ ብእግዚኣብሄር ኣቦ ተቀባልነት ምስ ዘይንረክብ፣ ብቀሊሉ  
ተቐባልነት ናብ ዝህቦ ሃይማኖታዊ ኮም ብምኻድ ኢዩ ግዳማዊ ስርዓትን ሃይማኖታዊ ሃለኽለኽን ዘብዝሕ። 
ኣለባብሳኡ ይቅየር፡ ገንዘቡ ንምጽዋት ይህብ። ኣብ ኩሉ ጉባኤታት ይሳተፍ። እቲ በዚ ሓዲሽ ባህርዩን ቅዲ 
ናብርኡን ዝረኽቦ ተቐባልነት ኣዝዩ ባህ የብሎን ይፈትዎ ድማ። ኮይኑ ግን ድሕሪ ገለ ግዜ፣ እቶም ኣብ 
ዙርይኡ ዘለዉ ሃይማኖታውያን ሰባት ከም እተጠቕምሉን ከም ዝመዝመዝዎን ኮይኑ ይስምዖ። ብቅሬታን 
ምረትን ድማ ተቃውምኡ የስምዕ፣ ምናልባት ዉን ናብቲ ናይ ቀደም ወልፉ ይምለስ ይኸውን። ንሓደ ወልፊ 
ብኻልእ ወልፊ ኢዩ ዝትክኦ፡ ናይ ዕውልና ንጥፈታቱ ብሃይማኖታዊ ንጥፈታት ኢዩ ዝቕይሮ። ብጸጋን 
ብሓርነትን ብፍቕሪ ኣምላኽን ክነብር ፍጹም ኣይመሃርን ኢዩ። ሕሉፍ ህርፋን ንተቐባልነት፡ ብብዙሓት ከም 
ተማእዛዝነትን ከም መንፈሳውነትን ክርኤ ይኽእል ኢዩ። እዚ ኢዩ እምበኣር እቲ ልቡ ፍጹም ብክርስቶስ 
ዘይነደደ፡ ምሉእ ለቖታ ግዳማዊ ስርዓት እተሰከመ ጵርሶሊት።  

እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ምልዋጥ ልቢ ኢዩ። ደጊምና ፒተርሰን ካብ ዝጸሓፎ ምስ ንርኢ፣ “ጳውሎስ ብመገዲ የሱስ 
ዝተማህሮ እንተሎ፣ ኣምላኽ ሰባት ብሓደ ዝደልይዎ ቅዲ ናብራ ንክኸዱ ዝጥቀመሉ ሓደ ግኡዝ ነገር 
ዘይሙዃኑ ኢዩ። ንሱስ ብሓርነት ክንነብር ሓራ ዘውጸኣና ናይ ግሊ መድሓኒና ኢዩ። ኣምላኽ ብግዳም ኮይኑ 
ዘይኮነ ዝሕይለናስ ካብ ውሽጥና ኢዩ ሓራ ዘውጽኣና ። ከምቲ ኣብ ናይ ከረን ስብከት እተራእየ፣ ናይ የሱስ 
ትእዛዛት ኩሉ ምስ ልቢ ዝተሓሓዝ ኢዩ - ከም እኒ ንዝበደሉና ምሕረት ምግባር፣ ንዝበደልናዮም ምኽሓስ . 
. . . ወዘተ፥ ኣብ ክንዲ ክርኣየልና ኣብ ቅድሚ ሰባት ሃይማኖታዊ ሃልክታት ምግባር ንኣምላኽ ኣብ ሕቡእ 
ምድላይ። ኣምላኽ ናይ ጭውነትን እምንቶን ናይ ሓድነትን መንፈስን ኣምላኽ ኢዩ። መሰረት ኣድማስ፡ 
ፍቅራዊ ምዝማድ ደኣ እንበር ሕጊን መጎትን ኣይኮነን። ኣምላኽ ናይ ስነ-መለኮት ኮምፒተር ስለ ዘይኮነ፡ ወደ-
መዝሙርነት ብቀንዱ ብዛዕባ ቅኑዕነት ሰረተ-እምነት ኣይኮነን። ንሱ ፍቕሪ ኢዩ። ኣድማሱ ተዛማድነት ኢዩ። 
ወደ - መዝሙርነት ብቐንዱ፣ ዝምድና ካብ ንጹህ ልቢ ማለት ኢዩ።  

ናብ “ወዲ-ሰላም” ናይ ባህልናን ወግዕናን ለቖታ ተስኪምና ኣይኮናን ንኣቱ። ናብ “ወዲ-ሰላም” ብናይ ፍቕሪ 
ልብን፣ ብኣኽብሮትን ብሓርነትን ኢና ንኣቱ። መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ውሽጢ ኢያ። እቲ ክንሰብኮም ዘለና 
እዚ ጥራይ ኢዩ! እዚ ጥራይ ኢና ነካፍል። እቲ ሽቶ ኣዕሩኽ ምግባር ደኣ እንበር ጵርሶሊታት ምፍራይ 
ኣይኮነን። 
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ሐ) ኣሳእን ኣገባብን ብሩችኮን       

የሱስ ኣንጻር ኣሳእን እንታይ ኣለዎ? ከምኡ ክብሎም ከሎ ምናልባት ኣብ ኣእጋሩ ጽምዲ ኣስእን ለቢሱ ነይሩ 
ይኸዉን። ከም ናተይ እምነት ኣብ ሉቃስ 10 ተጠቂሱ ዘሎ ኣሳእን፣ ንነገራት ከመይ ትትግብሮም ዝውክል 
እዩ። ብኸመይ ዓላማ ኢና ምስ የሱስ ንጉዓዝ ዝውክል ኢዩ። 

ዛንታ ናይ ሓደ ብሩስ ኦልሰን ዝተባህለ ፈላሚ ሚሶንያዊ ናብ መቲሎን ዝተባህሉ ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ 
ዝርከቡ ናይ ዘመነ እምኒ ዓሌት ቅያሕቲ ህንዳውያን፣ ኣዝዩ ኣለዓዓሊ እዩ (ንሳቶም ብርችኮ ኢሎም ኢዮም 
ዝጽውዕዎ ዝነበሩ)። ንሱ በቃ ቃል ብቃሉ ብዘይ ዝኾነ ነገር፣ ምንም ከይሓዘ ኢዩ ናብቲ ጫካ ዝኾነ ቁሸቶም 
ዝኸደ። ብርግጽ ማሕፉዳን ለቖታን ዝበሃል ኣይነበሮን። ልክዕ ከምኦም ኮይኑ ድማ ኣብ መንጎኦም ነቢሩ። 
ቋንቁኦም ዉን ተማሂሩ። ዝኾነ ዓይነት ናይ ቀረብ ይኹን መድሃኒት ደገፍ ካብ ሃገሩ ኣሜሪካ ኣይደለየን። 
ብዙሕ ግዜ ብዓሶ ዳርጋ ሞት በጺሑ ኢዩ፣ ብቐጻሊ ምስ ባልዓት ተቓሊሱ። ድሕሪ ክልተ ዓመት ሓደ 
መንእሰይ ናብ ክርስቶስ ኣምጺኡ፣ ድሕሪ እዚ ድማ ብዙሓት ናብ ክርስቶስ  ክመጹ እዮም ዝብል እምነት 
ኣሕደሩ። 

ይኹን እምበር እቲ ዝደሓነ መንእሰይ፡ ወንጌል ንምንጋር ግዜኡ ኣይኣኸለን ብዝብል ምኽንያት ሰገጥ 
ስለዝበለ፡ ኦልሰን ክሓርቕን ክስምዖን ጀሚሩ። እዚ ዝተለወጠ መንእሰይ ኣብ ህዝቡ ብዛዕባ ወንጌል ምንም 
ክዛረብ ዘይምድላዩ ንኦልሰን ፍጹም ክርድኦ ኣይከኣለን። ባህሊ ናይዞም ዓሌት ኣፍኣዊ ስለዝኾነ፡ ታሪኾም 
ካብ ወለዶ ንወለዶ ብምትራኽ እዩ ዝመሓላለፍ። ሓደ ናይ ትረኻ ምሸት ይህልዎም እሞ፡ በብተራ እቲ 
ዘጽንዕዎን ዝዘከርዎን ዛንታ ናይ ዝነኛታቶም ይነግሩ። ኦልሰን ብዙሕ እዋን ኣብዚ ናይ ትረኻ መደብ ተሳቲፉ 
እዩ፡ ምንም ትርጉም ሂብዎ ግን ኣይፈልጥን እዩ። እዚ ግን ክሳብ እታ እዚ ሓድሽ ወዲ መዝሙር ሎሚ ምሸት 
ናይ ትረኻ ግዜ ናባይ እዩ ዝበሎ ጥራይ እዩ። ትረኽኡ ድማ ብዛዕባ ሓደ ካብ ሽማግለታቶም ቀደም ዝሓለሞ 
ሕልሚ ነበረ። ሕልሚ ናይቲ ሽማግለ፡ ሓደ ጻዕዳ ሰብኣይ ናብ ዓዶም መጺኡ ኣብ ጉንዲ ተኽሊ ባናና 
ተቐሚጡ ብዛዕባ ወዲ ኣምላኽ ክነግሮም እዩ ዝነበረ። እዚ መንእሰይ ነዚ ሕልሚ እዚ ብምዝንታዉን 
ብምትርጓምን ተፈጻምነቱ ብኦልሰን ከም ዝረኸበን ብዛዕባ እቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ተዛረበ። 
በዛ ምሸት ዝበዝሑ ካብቶም ኣብዛ ሰፈር ዝነበሩ ዓሌት ህንዳውያን ሰዓብቲ የሱስ ኮኑ። 

ኦልሰን ማሕፍድኡን ለቖትኡን ብድሕሪት ሓዲግዎ እዩ። ገና ግና ናይ ኣሜሪካ ኣሳእን ኣብ ኣእጋሩ ኣሎ። እቲ 
ቀዳማይ እተለወጠ፡ ነቶም ዓሌት ብውልቂ እናረኸበ ከዘራርቦም እዩ ዝደሊ ነይሩ። እቲ ልዉጥ ድማ ከምዚ 
ዓይነት ኣገባብ ኣተገባብራ ኣይርድኦን እዩ። ናቱ ዓለም ኣፍኣዊ ያታ፡ ሓባራዊ ህይወትን እዩ፣ ውልቃውን ናይ 
ጽሑፍን ዓለም ንዕኡ ኣይእንታዩን እዩ። ኣብ ኣፍኣዊ ዓለም፡ ሓድሽ ነገር ካብቲ ናይ ቀደም ሓቂ ጥራይ እዩ 
ዝውሕዝ፡ ንኹሉ ድማ የካትት። ኣብ ርእሲኡ ውን፡ ኣመለኻኽትኡ ኣብ ግዜ፡ ምዕራባዊ ኣይኮነን። ናይ ግዜ 
ጸቕጢ ዝብሃል የብሉን። ናይ ምዝንታዉ ግዚኡ ከም ትመጽእ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። 

ኩልና ኣብ ባህልናን ልምድናን ገለ ሕልፍ ዝበለ ኣረኣእያ ኣለና። እዚ ማለት ናትና ኣተሓሳስባን ኣተገባብራ 
ነገራትን እቲ ግቡእን እቲ ዝበለጸን እዩ፣ ናይ ካልኦት ግን ዘይባህርያውን ግጉይን ብማለት ንሓስብ። ብርግጽ 
ብዛዕባ ሞራላዊ ፍጹምነት ፍቅርን፡ ሓቅን፡ ምሕረትን፡ ጾታዊ ንጽህናን፡ ትሕትናን ኣይኮንናን ንዛረብ ዘለና። 
ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ዝምድናዊ ፍጹምነት ክዛረብ ከሎ፡ እቲ ዝምድናዊ ኣምላኽ በይኑ መዐቀኒ ናይ ሓራን 
ንጹህን ልቢ ምዃኑ ይነግረና፣ ኮይኑ ግን ነዚ ናይ ልቢ ጉዳይ ከመይ ንገልጾን ንነብረሉን ግን ካብ ባህሊ ናብ 
ባህሊ ዝፈላለ እዩ። 
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መ) ዛንታ ጉዕዞ ገመል 

ሓንቲ ሃገር ናይ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ንልዕሊ ሚእቲ ዓመት ዝኸውን እቲ ንቡር ንጥፈትን ኣገባብን 
ሚስዮናውነት እያ ርእያ፣ ዝተፈላለያ ማሕበራት ይመጻ፡ ካምቦታት ይህነጻ፡ ክሊኒክ፡ ቤት ትምህርቲ፡ ናይ 
መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲቤትን ይገብራ። እቶም እተጠምቁ ሰዓብተን ነስማቶም ካብ ናይ ዓረብኛ ናብ ናይ 
ክርስትና ስም ክልውጥዎ ብንጥፈት ይምህራ። ካብቲ ናይቲ ከባቢ እስላማዊ ባህሊ ንኽፍለዩ ድማ 
ኣከዳድንኦም ክቕይሩ ይመሃሩ። እዞም ልዉጣት ኣብ መንጎ ምዕራባዊ ክርስትያናዊ ኮም ክሰርሑን፡ ክነብሩን 
ደቆም ከዕብዩን ከለዉ፣ ከም ውጽኢቱ ኣብ ህዝቦምን ባህሎምን ዝነበሮም ጽልዋ እናሃሰሰ እዩ ዝኸይድ። 
መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ዙርያ ሓደ ካምፖን፡ ብሞያውያን ምዕራባውያን ኣገልገልትን እተማእከለ እዩ። ኣብታ 
ሃገር ዘለዋ ማሕበራት ብዲኖሚነሽናት ዝተኸፋፈላ እየን። ምናልባት ነዚ ኩነታት ከም ግቡእን ቅቡልን 
ዝወስዶ ኣይሰኣንን ይኸውን! 

ድሕሪ ናይ ሚእቲ ዓመት ዕዮ ብዝተፈላለያ ናይ ሚስዮን ማሕበረ-ሰባት ኣብዛ ልዕሊ 150 ሚልዮን ዝነብረላ 
ሃገር ቁጽሪ እተጠምቁ ኣመንቲ ኣብ ከባቢ 100,000 እዩ ደው ኢሉ ነይሩ። 

ቅድሚ ከባቢ 15 ዓመት፡ ክልተ መንእሰያት ካብዛ ሃገር ናብ የሱስ መጺኦም፡ ገለ ቅኑዕ ዝኾነ መብጽዓ ድማ 
ኣትዮም። ኣስማቶም ይኹን ኣለባብስኦም ከይቀየሩ፡ ምስቲ ዘሎ ናይ ምዕራብ ክርስትያናዊ ኮም ድማ ሓደ 
ኮይኖም ከይርኣዩ ንባህሎምን ሕብረተሰቦምን ክብሪ ብምሃብ፡ ኣብ ባህሎም ብዘሎ ገለ ባእታታት ሓቂ 
ተጠቂሞም ነፍሳት ናብ ክርስቶስ ከምጽኡ ወሲኖም። 

ኣብ ቁርኣን ገለ ብዛዕባ የሱስ ዝዛረብ ጥቕስታት ከምዘሎ ረኺቦም። ኣብ ሱራ ኣል ኢምራን (ምዕራፍ 3 
ጥቕሲ 42-54) ብዛዕባ የሱስ ክዛረብ ከሎ፡ ካብ ድንግል ከም ዝውለድ፡ ተኣምራት ከም ዝገብር፡ ጻድቕ ከም 
ዝኾነ፡ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጸ፡ ናብ ኣምላኽ ውን ከም ዝምለስ ይጠቅስ። ኣብ ካልእ ጥቕሲ ድማ፡ ነቶም 
እሙናት ቅድሚ ዝኾነ ካልእ ጽሑፍ ምንባቦም ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ከንብቡ መምርሒ ይህቦም። ኣብ 
ናይ ምስልምና ያትኦም ንምድሓን ዘድልያ ኣርባዕተ መጽሓፍቲ ከም ዘለዋ ይዛረብ - ቁርኣን፡ ሃዲሳ፡ ብሉይ 
ኪዳን ከምኡ’ውን ሓድሽ ኪዳን። ብሓባር ኮይኖም ቁርኣን ብምንባብ፡ ካብቲ ዘንብብዎ ድማ ሕቶታት 
ብምሕታት፡ “ደቂ ሰላም” ንኽፈልጡ ዝያዳ ሕቶታት ብምሕታት ንቕድሚት ገጾም ወጺኦም - ዋላ ሓድሽ 
ኪዳን ውን ክሓቱ ጀሚሮም - ናብ ገዝኦም ብምዕዳም ስዓብቲ የሱስ ክኾኑ ንዝወሰኑ ክጥመቑ ክሓቱዎም 
ጀሚሮም። 

ብዛዕባ መሓመድ እንታይ ከም ዝሓስቡ ምስ ዝሕተቱ፡ ኣብ ቁርኣን ባዕሉ መሓመድ ደላዪ ሓቂ ከም ዝኾነ 
እተዛረቦ ይጠቕሱ። ብዛዕባ የሱስ ምስ ዝሕተቱ፡ ነቲ የሱስ ናብ ኣምላኽ ከም እተመልሰ ዝገልጽ ጥቕሲ 
የመልክቱ። ቁርኣን፡ የሱስ ፍጹም ከምዘይሞተ በንጻሩ መሓመድ ግን ከም ዝሞተ እዩ ዝዛረብ። ተወሳኺ 
መብርሂ ኣየድልን እዩ! እቲ ክርክር ከምጽእ ዝኽእል ኣወጊዶም፡ ኣብ ባህሎም ንቁርኣን ዘለዎም ፍሉይ ክብሪ 
ተጠቂሞም፡ ቁርኣን ባዕሉ ክዛረብ ኣፍቂዶም። 

ናይ ደቂ መዝሙር ኮማት ኣብ ኣባይቲ፡ እንዳ ሻሂታት፡ ኣብ ናይ ንግዲ ቦታታትን ኣብ ቦታ ስራሕን 
ተመስሪተን። ገለ ልምዳውያን ኣመንቲ ነዚ ምንቅስቓስ ምስ ሰምዕዎ፡ ፍጹም ዘይከኣል (ዘይከውን) ብምባል 
እዮም ነጺጎሞ። ከም ኣበሃህሎኦም፡ እዞም ሓደሽቲ ደቀ- መዝሙር ብዘይ ናይ ክርስትያናት ኮማዊ ደገፍን 
ሓለዋን እምነቶም ከጽንዑን ክቕጽልዎን ዝክኣል ኣይኮነን። ብርግጽ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘሎ፡ ኮይኑ ግን 
ሎሚ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን እተጠምቁ ደቀ-መዝሙር ኣለውዎ፡ ገና ውን ይዓቢ ኣሎ። 
ምስ ልምዳዊ ምንቅስቓስ ክነጻጸር ከሎ፡ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ሓደ ዕስሪት ግዜ ናይቲ ልምዳዊ፡ ዓሰርተ 
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ዕጽፊ ምህርቲ ሓፊሱ። እዚ ምስቲ ሚስዮናውያን ኣብዚ ቦታ ወንጌል ንምፍላም ከቢድ ዋጋ እንዳኸፈሉ 
ዝገበርዎ ምንቅስቓስ ክዛመድ ከሎ፡ ኣዝዩ እተፈልየ ኣገባብ ኣተገባብራ ናይ ነገራት እዩ ዝኽተል። ብርግጽ 
እዞም ዲኖምነሽናል ሚስዮናውያን ኣዝዮም ውፉያትን፡ ትጉሃትን ብዙሕ መስዋእቲ ዝኸፈሉን እዮም። ነገር 
ግን ማሕፉድኦምን፡ ለቖቶኦምን ጸይሮሞ (ተሰኪሞሞ) እዮም ዘለዉ፣ ኣሳእኖም ውን ገና ኣብ እግሮም ኣሎ። 
ገና ክሳዕ ሕጂ ውን ገለ ወገናቶም፡ የሱስ ብዘይ ናቶም መሪሕነትን ኣገባብን ኣብታ ሃገር ክሰርሕ ከምዘይክእል 
ዝኣምኑ ኣለዉ። 

ሰ) ሰላምታን ዓላማን  

ስለምንታይ ኢና ኣብ መንገዲ ንማንም ከመዓልካ ዘይንብል? እዚ ዘይዕርክነታዊን ዘይዝምድናውን ይመስል። 
ኣብ ጉዳይ ሰባት ምርካብን ነቲ “ወዲ-ሰላም” ኣብ ምልላይ እንከሎና፡ እዚ ሓሳብ እዚ ግን ምስዚ ተጻራሪ 
ይመስል። 

“ድሕርዚ ጐይታ ድማ ካልኦት ሰብዓ ሰርዔ፡ በብኽልተ ገይሩ ኸኣ፡ ናብቲ ንሱ ዚኸዶ ዘበለ ኸተማን ስፍራን 
ቀቅድሚኡ ለኣኾም” (ሉቃ10፡1) 

እዞም ሰብዓ ፈቀዶ ዓድታት ዘወን ዝብሉ ኣይኮኑን፡ ናብተን የሱስ ዝኸደን (ክኸደን መዲቡ ዘሎ) ዓድታት 
ጥራይ እዮም ዝኸዱ። የሱስ ስትራተጂካዊ ውጥን ኣለዎ፡ ንሳቶም ድማ ንትግባረ ይኸዱ። የሱስ ብንጹር ከም 
ዝገልጾ፡ ኣቡኡ ክገብሮ ዝርኣዮ ጥራይ እዩ ዝገብር (ዮሃ 5፡19)፡ ኣቡኡ ክዛረቦ ዝሰሞዖ ጥራይ እዩ ድማ 
ዝዛረብ (ዮሃ 12፡49-50)። ካብቲ ምስ ኣቡኡ ዘለዎ ዓሚቝ ዝምድና ተላዒሉ እዩ ዘገልግል። ንናይ ሰባት 
ድሌት ከማልእ ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን ዘገልግል። ብርግጽ፡ ንሓደ ካብዞም ንኣሽቱ ዝገበርናዮ፡ ንየሱስ ከም 
ዝገብርናዮ እዩ። ብርግጽ ማቴዎስ 25ን ኢሰያስ 58ን መልህቓትን መዐቀኒታትን ናይ ኩሉ እንገብሮ እየን። 
ነገር ግን የሱስ ዘየሕወዮም ብዙሓት ኣብ እስራኤል ነይሮም እዮም። ብዙሓት ዘይተንስኡ ምውታት ነይሮም 
እዮም። ብዙሓት ዝብላዕ ዘይረኸቡ ጥሙያት ነይሮም እዮም። የሱስ ብናይ ኣብኡ ስጉሚ እዩ ብናይ ሰባት 
ድሌታት ዝሓለፈ። ብዙሓት ዘይኣተወን ናይ ሳምራውያን ከተማታት ነይረን እየን፡ ናብ ሓንቲ ግና ኣትዩ፡ 
ንርእሱ ድማ ፍቓድ ኣቡኡ መጊቡ (ዮሃ4፡34)። 

ናይ ሰባት ድሌት ኣዝዩ ብርቱዕን ፍጹም ኣህላኽን እዩ። ንናይ ሰባት ድሌት ግብረ-መልሲ ክንህበሉ ምስ 
እንብገስ፣ ክንሃልኽን፡ ስለምንታይ ሰባት እቲ ኣነ ዝርእዮ ዘይርእዩ እናበልና ነንጸርጽርን፡ ንኣምላኽ ድማ 
ዝያዳ ቀረብ (ጸጋ) ብዘይምሃቡ ንኹርየሉ። ንኹሉ ድሌታት ሰባት ከነማልእ ፈቐዶ ጎደና ኮለል ምባል 
ኣየድልየናን እዩ። እቲ ኣምላኽ ዝብሎ ዘሎ ክንፈልጦ፡ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ክንርእዮን፡ ብኡ ድማ ምስኡ 
ክንጉዓዝ እዩ ዘለና። እዚ ናትካ ዓለም ኣይኮነን፡ እዚ ናትካ ማሕበር ኣይኮነን። ዓለም ናይ እግዚኣብሄር እያ፡ 
ማሕበር ድማ ናይ የሱስ ክርስቶስ! 

“ንሕና መዓይይቲ ኣምላኽ ኢና እሞ፡ ንስኻትኩም ግራት ኣምላኽ፡ ህንጻ ኣምላኽ ኢኹም። ብዘይ እቲ ስሩት 
መሰረት፡ ንሱ ኸኣ የሱስ ክርስቶስ፡ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ኺስርት ዚኽእል የልቦን እሞ፡ ኣነ ኸምቲ 
እተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ብልሓተኛ ሃናጺ ዀይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ፡ ሓደ ኻልእ ከኣ ኣብ ልዕሊኡ ይሀንጽ። 
ነፍሲ ወከፍ ውን ከመይ ገይሩ ኸም ዚሀንጽ ይጠንቀቕ” (1ቆሮ 3፡9-11)። 
 
ጳውሎስ መዓይይቲ ኣምላኽ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ከም ብልሓተኛ ሃናጺ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ 
ይፈልጥ እዩ። ነቲ መሰረት ሰሪቱ፡ ካልእ ከኣ ኣብ ልዕሊኡ ክሃንጽ ይነግር። ህንጻ ኣምላኽ እዩ፡ ግራት ኣምላኽ 
ውን! ኩሉ ክትዓሞ ዝክኣል ኣይኮነን። ኣብቲ ንፍሉይ ዕማም ተዋሂቡካ ዘሎ ፍሉይ ጸጋ ኣተኲርካ ስራሕ፡ 
ነታ ትገብራ ድማ ብጽፈት ግበራ። 
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እቲ ማእከል (ሕምብርቲ) ናይ ኣገልግሎት፡ ናይ ሰባት ድሌታት ወይ ናይ ሰባት ጥዕናን ሓጎስን ሃብትን 
ደስታን ኣይኮነን። እዚ ሰብኣውነት እዩ። እቲ ሕምብርቲ፡ ኣምላኽን ክብሩን እዩ። እዚ’ዩ ንየሱስ ምስዓብ። 
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ 

 

1) ከም ዝገለጽካዮ ኣመንቲ ከም ባህሎም እንተ ኸይዶም፡ ምትሕውዋስ ‘ዶ ኣይፍጠርን? ማለት 
ምትሕንፋጽ ናይ ባህልታትን ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ እምነት መሳርዕን? 

ብርግጽ እዚ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ። ኮይኑ ግን፡ ናይ ካልኦት ዘይጽቡቕ ባህሊ ምስ ወንጌል መንግስቲ 
ከይተሓናፈጽ ተጠንቂቕና ምርኣይ ክንክእሎ ከለና፡ ናትና ባህሊ ኣብ ዝተሓናፈጸሉ ግና ምርኣይ ይስኣነና። 
ሓደ ካብ እስላም ድሕረ-ባይታ ዝደሓነ ኣማኒ፡ ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ ግዜ ክጽልን፡ ንናይ ምስልምና 
ጾም ክሕልዎን - ማለት ብንጹር ንየሱስ ኢሉ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ ክጽልን ክጸውምን ከሎ- ሓደ 
ናይ ምዕራብ ኣማኒ ይርበሽ ይኸውን። ይኹን ’ምበር፡ ንዓይ ዝያዳ ዘተሓሳስበኒ ናይ ሞዕራብ ርእሰ-
ፍትወትን፡ ፍቅሪ ነገራውነትን፡ ስስዐን ምስ ወንጌል ተሓናፊጹ ንብዙሓት ማሕበራት ኣብ ናይ ብልጽግና 
ቆለ ኣእትይወን ምህላዉ እዩ። 

ዝያዳ ዘተሓሳስበኒ፡ ክንደይ ኮን እዮም ናትና (ናይ ምዕራብ) ኣጋንኖ ኣብ- ህያባትን፡ ህቡብነትን፡ ዝናን 
ሓለፋን - ከም ወንጌል ተቐቢሎም ንማሕበር ናብ ናይ ህቡብነት ቆለ ቀይሮማ ዘለዉ። ንስስዐ ከም 
ሃረርታ ኣምላኽ ኣጠሚቆሞ፡ ንሕሉፍ ህርፋን ዘለዎ ናብራ ድማ ከም በረኸት እግዚኣብሄር . . . ። 

2) ገንዘብ እንተ ዘይተማላእካ ብኸመይ ደኣ ናይ ምጽዋት ዕዮ ትዓይን ንድኻታት ትድግፍን? እዚ ኣካል 
ናይ ዕዮና’ዶ ኣይኮነን ድዩ? 

ብርግጽ ንኽልተ ዓላማ ኢና ገንዘብ ነዋጽእ (ንእክብ)፥ ናብ ሓድሽ ከባቢ ሃዋርያዊ ጉጅለ ንኽንሰድድን፡ 
ንድኻታት ንኽንሕግዝን። እዚ ኣካል ዕዮና እዩ። 

ይኹን እምበር እቲ ሕቶ ብኸመይ ነዚ ዕማም ነተግብሮ ዝብል እዩ። ኣብ ናይ ሓረስቶት ገጠር 
ንዘኽታማት ክንሕግዝ ምስ እንደሊ እቲ ዝበለጸ መገዲ እንታይ ይመስለካ? ናይ ምዕራብ ቅድን ደረጃን 
ዘለዎ ኩሉ ግዜ ድማ ንመካየዲኡ ብዙሕ ወጻኢታትን ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ዝሓትት ትካል መእለዪ 
ዘኽታማት ምህናጽ’ዶ ወይስ ንስድራቤታት እታ ገጠር ብኸመይ ዘኽታማት ይኣልያ ደገፍን ስልጠናን 
ምሃብ? 

ብርግጽ ኣብ ናይ ምዕራብ መእለዪ ዘኽታማት፡ ውቁብ መሕጸቢ ኣካላትን ከም ናይ ምዕራብ ዓይኒ 
ምድሪን ክህልዎም እዩ። ኣብተን ስድራቤታትን ዓዶምን ግና ኣብ ገዝኦም’ውን ናይ ማይ ቡንባ 
ኣይህልዎምን ይኸውን። ኣየናይ’ዩ ንዕኦም ዝበለጸ? 

እዚ ናይ ምዕራብ ትካል ኣዝዩ ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትትን፡ ገለ ቅሩብ ዘኽታማት ካብቲ ሕብረተሰብ 
ዘአንግድን እዩ። ብዙሕ ሞያዊ ክእለት ዝጠልብ ስለ ዝኾነ፡ ክስስን ከቢድ እዩ። እቶም ደቂ ዓዲ ናይ 
ዘኽታማቶም ትካል ደኣ ይኹን እንበር፡ ከካይድዎን ከሰስንዎንሲ ዓቕሚ የብሎምን። ኣዝዩ ዝተሓላለኸን፡ 
ልዕሊ ዓቕሞም’ውን እዩ። ከምዚ ዓይነት ትካል ድኽነትን ዘይምኽኣልን ጽግዕተኝነትን ናይ ደቂ-ዓዲ 
ዘስገድድ እዩ። ቅርሕንቲ እዩ ዘለዓዕል። ኣብ ዓዶም ዘይነብሩ ቆልዑ እዩ ድማ ዘፍሪ - ድሮ ድሌቶም ናይ 
ምዕራብ ቅዲ ናብራን፡ ናይ ምዕራብ ዕድልን ኮይኑ እዩ። ንደቂ ዓዲ ንስድራቤቶም ክኣልዩን ንዘኽታማት 
ኣብ ኣባይቶም ክኣልዩዎም እንተ ንድግፎም ከመይ ምኾነ? ምናልባት ከምቲ ገለ ኣዕሩኽና ኣብ ኬንያ 
ዝገብርዎ ዘለዉ ምኾነ። ገለ ብጾትና ኣብ ኬንያ ንሓንቲ ስድራ ብብሽክሌታታት ምስ ደገፍዋ፡ በተን 
ብሽክሌታታት ሰሪሓ ን12 ህጻናት ክትኣሊ ክኢላ። እቶም ህጻናት ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣብ ማእከል 
ህዝቦም እዮም ዝነብሩ፣ እቲ ኣገባብ ከኣ ቀሊልን ክስስን ዝኽእልን እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ብውሽጣዊ 
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ጸጋታት ውን ክግበር ስለ ዝክኣል ንዘኽታማት ዳግማይ ስድራ ክረኽቡ ተስፋ ዝህብ እዩ። ከምዚ ዓይነት 
ኣገባብ ዘተባብዕን መሃዝነት ዘዕብን ካብ ጽግዕተኛነት ዘላቕቕን እዩ። 

ንጠለብ ዘኽታማት ዘዕግብ ብዝሒ ናይ ምዕራባውያን መዕበይ ዘኽታማት ክንሃንጽ ዝክኣል ኣይኮነን፣ 
ንምንታይ ድኣ ነዚ ኣህላኽን ብዙሕ ፊናንሳውን ሰብኣዉን ጸጋታት ዝበልዕ ፕሮጀክት ምትግባር ንቕጽሎ? 
ምኽንያቱ ከምዚኦም ዝበሉ ፕሮጀክትታት፡ ሓይሊ ከም ዘለና ክስምዓና ዝገብሩና እዮም። ርግጽ እዩ እዚ 
ዓይነት ዲናሚክስ ይቕየር ኣሎ። ግናኸ ገና ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ዝተርፈና። ቅልል ዝበለን፡ መቦቆላውን፡ 
ዝዓብን፡ መሃዝነት ዘማዕብልን፡ ቀጻልነት ዘለዎን ሓላፍነት ዝህብን ዓይነት ፕሮጀክት ክንሓስብ ኣለና። 

3) እቶም ከተማእክሎም ዘይከኣልካ ድሌታት’ከ? 

ኣምላኽ ካባኻ ንላዕሊ ንድሌታት ኣዕሚቑ ከም ዝምልከቶም ትኣምን‘ዶ? ንስለ ዓየይቲ ትጽሊ’ዶ? ዘለካ 
ድሩት ጸጋታት ንኽዓቢ ትጽሊ’ዶ? ንሱር ዝሰደደ ጸገማት ንምፍታሕ ሓድሽ ሓሳባትን ሜላን ክትረክብ 
ትጽሊ’ዶ? ካባኻ ዝተፈልየ ጻውዒትን ውህበት ጸጋታትን ምስ ዘለዎም ስትራተጂካዊ ሽርክነት ክትገብር 
ትብገስ’ዶ? ንዓኣቶም ዝኸውን ክፉት ማዕጾ ኣለካ’ዶ? ወይስ ንኣምላኽ ኣብታ ንስኻ ክትገብራ እትኽእል 
ጥራይ ኢኻ ሓጺርካዮ ዘለኻ? 

ሃገረ ብራዚል ዓቢ ሽግር ናይ ተናበይቲ ጎደና ህጻናት እዩ ዘለዋ። እዞም ህጻናት ሓሽሽ ይወስዱ፡ ማስትሺ 
ይሽትቱ፡ ንኽነብሩ ይሰርቁ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣባላት ፖሊስ፡ ነዞም ህጻናት ከም ፋሉል ከልቢ 
ቶኲሶም ከም ዝቐትልዎም ይዛረቡ እዮም። ገለ ብጾትና ኣባይቲ ሰሪሖም ካብ 10 -12 ዝኾኑ ህጻናት 
ብኣደን ኣቦን ጡብነት እናተኣልዩ ብሓደ ከም ዝነብሩ ገይሮም። እዚ ኣባይቲ እዚ ደስ ዘብል እዩ። ግናኸ 
ገና ኣሽሓት ህጻናት ኣብ ጎደና ኣለዉ። ሕብረት ኣብያተ-ክርስትያናት ብራዚል ብዛዕባ እዞም ህጻናት ገለ 
ነገር ክገብር ንመንግስት ሓቲቱ። እዚ ብሓቂ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ድዩ? ሓደ ዓርከይ ከም ዝበሎ፡ 
ነፍሲ ወከፍ መራሒ ወንጌላዊት ማሕበር ብራዚል ሓደ ቆልዓ እንተዘርዕም ኣብ ጽርግያ ወላ ሓደ ቆልዓ 
ኣይምተረኽበን። 

በቲ ክትገብሮ ዘይትኽእል ድሌታት ደቂ- ሰባት’ዶ ትሽገር ኣሎኻ? ናይ እናቴ ተሬዛ ምኽሪ ስማዕ፡ “በቲ 
ኣብ ኢድካ ዘሎ ጥራይ ተበገስ፥ ክትገብሮ ትክእሎ ጥራይ ግበር፥ ኣብቲ ክትገብሮ ዘይትኽእል 
ኣይተቕልብ።’’ 

4) ኣምላኽ ናበይ ከም ዝሰደካ ብኸመይ ትፈልጥ? 

የሱስ ፍሉጣት ዝኸደን ከተማታት እዩ ሓቢርዎም። ናበይ ከም ንኸይድ ብኸመይ ንፈልጥ? 

ምስማዕን ምግባርን እዩ ዘድልየና። በዚ ምኽንያት እዩ መሰረት ማሕበር ነብያትን ሃዋርያትን ዝኾነ። 
ብዙሕ ጽቡቕ ሓሳባት ይህልወና ይኸውን፣ ግናኸ ንሰምዕ ዲና? ከም ጴጥሮስ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 10፡ 
ከም ጳውሎስ ግብሪ ሃዋርያት 16 ናይ ሕልምን ራእን ቋንቛ ይርድኣና ድዩ? ከም ጳውሎስ (ሃዋ 18፡1-3) 
እቲ ናይ ላዕሊ ጽውዓን ክፉት ሰማይን ከነለልዮ ንኽእል’ዶ? 

ንናይ ነዊሕ እዋን ሃረርታ ልብና ክንሰምዖ ንኽእል’ዶ? ኣምላኽ ኣባኻ እንታይ እዩ ኣቐሚጡ ዘሎ? ብዛዕባ 
እንታይ ንሓልም፡ ብዛዕባ እንታይ ንጽሊ፡ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንሓስብ? ብዛዕባ እንታይ እዩ እምነትን 
ጸጋን ዘሎካ? ሕጂ ካብ ዘለኻዮ ክትብገስ ድሉው ዲኻ? 

 

 



40 
 

ምዕራፍ ሓሙሽተ 

ሰላምኩምን ወዲ ሰላምን 

   “ኣብ ዝኣቶኹምዋ ቤት፡ ቅድም፡ ነዛ ቤት እዚኣ ሰላም ይኹን፡ በሉ። ኣብኣ ወዲ ሰላም እንተሎ፡ ሰላምኩም ኣብኣ 
ኺሐድር እዩ፡ እንተ ዜልቦ ግና፡ ሰላምኩም ኪምለሰኩም እዩ” (ሉቃ 10:5-6) 
 

ሀ) ሰላም ንዓኹም ይኹን 

እቲ ዝውቱር ሰላምታ ኣብ ሃገራት እስላም “ኣሰ-ሳላሙ ዓልየኩም” ዝብል እዩ! ክትርጎም ከሎ “ሰላም 
ንዓኹም” ማለት እዩ። እቲ መልሲ ድማ “ዎ ዓልየኩም ኣሰ-ሰላም” እዩ፡ ማለት “ንዓኹም ውን ሰላም”። 
የሱስ ልኽዕ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ። ንሱ ምብራቓዊ ሰብ ኣብ ምብራቓዊ ባህሊ እዩ። 

ንስኻ ኣብ ዝኸድካዮ ኩሉ ናይቲ ንጉስ ህላውነት እትጸውር ኣምባሳደር ናይታ መንግስቲ ምዃንካ 
ትፈልጥ’ዶ? ከም ኣምባሳደር ናትካ መዝነት ንሰላም እታ መንግስቲ ምግልጋል ምዃኑ ትፈልጥ’ዶ? ኣብቲ 
ገዛ ዝሓድር ሰላም’ዶ ትእውጅ? ናብ ሓድሽ ኩነታት ብፍርሒ’ዶ ወይስ ብሰላም ትኸይድ? 

እቶም ንየሱስ ገና ዘይፈለጥዎ፡ ከም ትቕበሎምን ሰላም ከም ተምጻሎም ድዩ ዝስምዖም ወይስ ከም 
ትኹንኖም? ጎይታና “ዓርኪ ሓጥኣን” ተባሂሉ እዩ ተጸዊዑ። ከምኡ ስም ማእሪርና’ዶ? ኣብ ልዕሊኤን 
ዘለዎ ኣረኣእያ ቅዱስ ምዃኑን ከም ዝቕበለንን ስለዝፈለጣ፡ ኣመናዝር ኣናድየናኦ እየን። ከም ዘይኩንኖም 
ስለ ዝፈለጡ ተገውቲ ምስኡ ፎኺስዎም እዮም ዝኸዱ። እቲ ናይ ቀዳምነታት ቀዳማይ፡ ንሰላም 
ምግልጋል እዩ። ኣብ ገለ ግዜ ብምግርጫው ዳርጋ ባህ ይብለና እዩ። በቲ ዝልዓል ምፍጣጥን ተቓውሞን 
ባህ ዝብለና ምኽንያት፡ እቲ ሓቂ ከነካፍሎም ፈቲንና ግናኸ ኣይተቐበሉናን መበሊ ስለዝኾነና ኢና። 
ሃይማኖታዊ መንፈስ፡ ብቃል ኣምላኽ ብዝልዓል ስደትን ግርጭትን ኩርዓት ምስ ተሰምዖ እዩ። ምናልባት 
ንኣቀራርባና እንበር ንየሱስ’ሲ ኣይነጸግዎን ይኾኑ። እቲ ቀዳማይ ዕማም ሰላም ምእዋጅ እዩ። ንሓቂ 
ክትጾራ ኣየድልየካን እዩ፡ ንስኻ ኢኻ ኣብ ሓቂ እትጽወር! ኣብ ቀላጽሙ ተዛነ። እቲ መገዲ፡ ሓቂን 
ህይወትን ዝኾነ የሱስ፡ ከም ዓርኺ ንምግልጋል እናተሃንጠየ መጺኡልካ ኣሎ። ንስኻ ሓላዊ ሓቂ 
ኣይኮንካን፡ ሓቂ እያ ንዓኻ እትሕልወካ። ሰላም ንዓኻ ይኹን!! 

ለ) ንወዲ-ሰላም ምድላይ 

እዚ ሰብ እዚ ሃለው በሃሊ (ደላይ) ስለዝኾነ እዩ ”ወዲ-ሰላም” ተባሂሉ ዘሎ። ኣምላኽ ኣብ ልቢ እዚ ሰብ 
እዚ ይሰርሕ እዩ ዘሎ፡ እቲ ኣምላኽ ዝዓየሉ ዘሎ ክንግንዘቦ ይግባእ። እቲ የሱስ ክበጽሖ ዝደሊ ዘሎ 
ስፍራ ክንድህስሶ ይግባእ። ንኸምዚ ዝበለ ሰብ ብኸመይ ንረኽቦ? 

እቶም ጉዕዞ ገመል ዝፈለሙ ኣሕዋት፡ ገለ እዋን ናብ መስጊድ ብምኻድ፡ ኣብኡ ምስ ዘለዉ ሰባት ቁርኣን 
ከንብቡ ይጅምሩ። ካብ ``ሱራ እታ ሰበይቲ” የንብቡ እሞ፡ ትርጉሙ እንታይ ከም ዝኾነ ይሓቱ። ዓላማ 
ናይቲ ሕቶ ዝያዳ ሕቶ ንምፍጣር እዩ። ናብ ብዛዕባ የሱስን ሓድሽ ኪዳንን ንምሕታት ዝመርሕ ሕቶታት። 
ገለ እዋን ንካልኣይ ምዝርራብ ተመለሱና ኢሎም ዝሓትዎም ግዜ ውን ኣሎ። ገለ እዋን ድማ ገለ ሰባት 
ድሕሪኦም ስዒቦም፡ ንገዝኦም ይዕድምዎም። ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ክህብዎም ውን ይሓትዎም። 
ምስኦም ነዊሕ ድሕሪ ምዕላል፡ ካልእ ግዜ ምስ ዓደምዎም ገዝኦም ብቤተሰቦምን ኣዕሩኽቶምን መሊኡ 
ይጸንሕ እሞ ”እቲ ኩሉ ንዓይ ዝነገርካኒ ንገሮም” ድማ ይብልዎም። 

ራእን ሕልምን ኣብ እስልምና ኣዝዩ ልሙድ እዩ። ስለዚ ከም መበገሲ ዕላል ብቐሊሉ፡ ራኢ ወይ ሕልሚ 
እንተድኣ ርእዮም ክትሓቶም ትኽእል። ምናልባት እዚ ሰብ ብዛዕባ የሱስ ራኢ ርእዩ እንተ ነይሩ፡ በዚ 
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ሕቶ ኣዝዩ ክግረም እዩ። እቲ ዝርኣኻዮ ሰብኣይ ዘንጸባርቕ ክዳን ዝለበሰ ድዩ? ንስኻ ድማ ምርድኡ 
ብዘጸግም መገዲ’ዶ ተሳሒብካ ኢልካ ምስ ትሓቶ እሞ ኸኣ ኣዝዩ ኢዩ ክድነቕ። 

ወዲ-ሰላም ምስ ረኸብካ፡ ሰላምካ ኣብቲ ቤት ኢዩ ዝሓድር። እንተ ዘየልቦ ግና ሰላምካ ይምለሰካ። እዚ 
ሰላም እዚ ኣዝዩ ብርቱዕን፥ ሓደ ዓቢ ክፋል ናይቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ምስክርነትን እዩ። ነቲ ወዲ-ሰላም 
ምስ ረኸብካዮ፡ ነቲ ትሰብኮ ሰላም ባዕሉ ከለልዮ እዩ። እዚ ድማ እቲ ሰብ ልቡን ገዝኡን ከም ዝኸፈተ 
ምልክት እዩ። ኣብ ገለ እዋን እዚ ብጥበብ ሰባት ከይግበር ምጥንቃቕ ጽቡቕ እዩ። ጎይታ ኣብ ልቦም 
ይዓዪ ስለዘሎ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ኣምላኽ ብኣኻ ኣቢሉ ዝገብሮ ናይ ሰላም ነገር፡ የሱስ ናይ 
ሰላም ዲናሚክስ ኢሉ እዩ ዝጽውዖ። ኣብቲ ብምክፍፋልን ብጽልኢን ዝመልኤ ልቢ፡ ኣምላኽ ሰላም  
ክመጽእ ከሎ ኣዝዩ ዘደንቕ ስራሕ ኢዩ! ወዲ ሰላም ምናልባት እቲ ኣብ ኮም ቀዳማይ ጎይታ ዝተቐበለ 
ሰብ ይኸውን። ምስክርነቱ ቀልቢ ሰብ ዝሰልብ ይኸውን እሞ፡ እታ ኮም ማዕጾኣ ንየሱስ ንኽትከፍት 
ይሕግዝ። ኣብ እታ ኣብ ዒላ ዝነበረት ሰበይትን (ዮሃ 4)፡ ኣብቲ ኣብ ማእሰርቲ ዝነበረ ሰብኣይን (ማር 
5:19) ከምዚ እዩ ዝኾነ። 

ምናልባት እዚ ወዲ-ሰላም ኣብ ኮሞም ኣዝዩ ዓቢ ጽልዋ ዘለዎ ሰብ ይኸውን። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ 
ብዙሓት መራሕቲ ምስልምና ዝነበሩ ጎይታ ምስ ረኸቡ፡ ንምልእቲ መስጊድ ሒዞማ ናብ የሱስ ዝመጹ 
ከም ዘለዉ ምስክርነት ኣሎ። 

ከምዚ ዝበለ ዛንታ ጸለውቲ ሰባት፡ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 10 ኣብ  ዕዮ ጴጥሮስ ኣብ እንዳ ቀርሜሌዎስ 
ተንጸባሪቑ ኣሎ። ኣብ ዛንታ ጳውሎስን ሲላስን እቲ ሓላው እሱራትን ውን ከምኡ እዩ ኾይኑ። ኣብ 
ክልቲኤን ዛንታታት ”ንሱን ኩሎም ቤተሰቡን ተጠምቁ” ኮይኑ። እቲ ወዲ-ሰላም እቲ ቀዳማይ ዝደሓነ 
ይኸውን፡ ናትካ ሸቶ ግና ንሱን ኩሎም ቤተሰቡን ብሓባር ክጥመቑ ክትርኢ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ጥምቀት 
ንህወኽ ኢና፡ ብኡ ድማ ንሓደ ሰብ ካብቶም ስድራ ቤቱ ከም ዝፈላለ ንገብሮ። ህድእ ኢልካ ብዘሎ 
ስድራ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ትገብርን፡ ኩሎም ብሓባር ናብ ክርስቶስ መጺኦም ከም 
ዝጥመቑን ክትገብር እቲ ዝበለጸ እዩ። በዚ ድማ ጽንብል ጥምቀት፡ ጽንብል ምትካል ማሕበር ይኸውን። 
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ   

   

1) ኣብ ከተማታትን ምዕራባዊ ዓለም’ከ እቲ ወዲ-ሰላም ከመይ እዩ? 

ኣብ ከተማታትን ምዕራባዊ ዓለምን ወዲ ሰላም ምርካብ ብዝብል ኣርእስቲ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ኣለና። 
ናይ ሉቃስ 10 ኩነት ብንጹር ምብራቓውን ገጠራውን እዩ። ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ባህላዊ ኩነት ኣብ ሓደ 
ስድራ ቤት ካብ 20 ክሳብ 40 ኣባላት እዮም ዘለዉ፥ ማለት ሰለስተ ወለዶ ኣዝማድ፡ ግዙኣትን ካልኦት 
ውን . . . .  ብሓደ እዮም ዝነብሩ። ኣብ መንጎ እዚኣቶም ኣቲኻ ነቲ ወዲ-ሰላም ናይታ ስድራቤት 
ጓሳ/ሽማግለ ክኸውን ብምምሃር፡ ንስድራቤቱን ኣዕሩኹን እናመሃረ  እታ ሕብረት ከም ትስስን ምግባር 
ሎሚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝግበር ዘሎ እዩ። እዚ መገዲ እዚ ንምንቅስቓስ ምትካል 
ማሕበር ዘፋጥን እዩ። 

እዚ ናይ ሉቃስ 10 ኩነት፡ ኣብቲ ውልቃውነት ዝበሓቶን፡ ዝርጉሕ ስድራቤት ዘይብሉን ምዕራባውን 
ከተማውን ዓለም ብኸመይ ነተግብሮ? 

ናይ ሉቃስ 10 ትምህርቲ የሱስ፡ ኪኖ ዶብ ውሱን ከባብን ባህልን ይሓልፍ’ዶ? ብርግጽ ብዛዕባ የሱስ ኢና 
እንዛረብ ዘለና! ኣብ ምዕራብ “ስድራቤታትን”፡ እቶም ዝያዳ ግዜ ምስኦም እንወስድ ጉጅለታትን፡ 
ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ናይ መፈጸሚ እቲ ዓላማ እዮም ዝኾኑና። እቲ ጸገም ኩሉ ግዜ ብወገን እቲ እኽሊ 
ኣይኮነን። እቲ እኽሊ ናባና ክመጽእ ገና ንጽበ ዲና ዘሎና? የሱስ ፍጹም ክመጹኹም እዮም ኣይበለናን! 
ንሱ ብዛዕባ ናብቲ እኽሊ ዝኸዱ ዓየይቲ ”ክንጽሊ” እዩ ነጊሩና። ከም መልሲ ጸሎትካ ድማ ንዓኻ እዩ 
ዝልእኸካ። ገለ ግዝያውያን ናይ ምዕራብ ኣብነታት ንመልከት. . . . . . .   

ሓደ ናይ ሓንቲ ብዙሕ ገጻዊት ሚኒስትሪ መራሒ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፡ ኣብ ሓንቲ ኣብ ከባቢኡ ካብ 
ዝርከባ ናይ ክሪኬት ክለባት ኣባል ኮይኑ፡ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ክለብ ክሳተፍ ጀሚሩ። ውጽኢቱ’ኸ? 
ብዙሓት ኣባላት ክለብ ሰዓብቲ የሱስ ኮይኖም ተጠሚቖም። ሓንቲ ብጸይቲ ኣብ ሃገረ ጀርመን ናብ ኣብ 
ከባቢኣ ዝነበረት ባር ክትከይድ ንጹር መምርሒ ሰሚዓ። “ጎይታ ዘመነይ ምሉእ ባር ዝብሃል ከይደ 
ኣይፈልጥን እየ፡ ንምንታይ ደኣ ሕጂ” ድማ በለት። ብዝኾነ ከይዳ፡ ኣብ ሓደ ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ኮፍ 
ዝበላሉ ጣውላ ኮፍ ኣቢሎማ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ብውሻጣ ውሽጢ (ብስዉር) ነቲ ሓቐኛ መንፈሳውነት 
ዝደልያ ኮይነን፡ ንናይ ሰሙናዊ ናይ ምዝርራብ መደብ እየን ተኣኪበን ዝነበራ። ኣብ ዕላለን ተቐቢለንኣ። 
ገለ ሳምንታት ምስ ተዓዘብኣ ድማ፡ ሓደ ምሸት ምስ የሱስ ዘለዋ ዝምድና ከተካፍል ምሉእ ግዜ ሂበናኣ። 
ኣብዛ ትገርም ናይ ሰላም ቤት ሓሳባ ኣፍሲሳ። ዝቐጸለ መደብ ናይ ባርቢኲ መደብ ምስ ሰብኡተን እዩ 
ነይሩ፣ ኣብኡ ድማ ሓደ ካብቶም ሰብኡት መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘንብብን፡ “ንኽርድኦ መን ኮን ይድግፈኒ” 
ይብል ከም ዝነበረን ፈሊጠን። 

ሓደ ብጻይ ኣብ ሃገረ ጀርመን፡ ኣብ ከባቢኡ ኣብ ዝርከብ ፓርክ ምስ ዝነበሩ ቤት ኣልቦን ዓዋሉን ክዘናጋዕ 
ጀሚሩ። ውጽኢቱ? ብዙሓት ኣሚኖም ተጠሚቖም ሰዓብቲ የሱስ ኮይኖም። ሓደ ካብኣቶም ብህጻኑ 
ኣዝዩ ዘሰንብድ ዓመጽ ዝወረዶን ኣብ ጎደና 15 ዓመት ዝገበረን እዩ። ጓሳ /ፓስተር/ ክትከውን ትደሊ? 
ንምንታይ ጓሳ ወይ ዓላሚ ናይ ደቅኻ ናይ ስፖርት ጋንታ ዘይትኸውን? ሓደ ናይ ቀረባ ዓርከይ ከምኡ 
እዩ ገይሩ። ኣብኡ ድማ ሓደ ወላዲ ብፉሉይ ቀሪብዎ። ድሕሪ ገለ ግዜ ግን እዚ ወላዲ ኣብ ናይ ውላዱ 
ልምምድ ይኹን ጸወታ ምምጻእ ኣቋሪጹ። ዓርከይ ብቐጻሊ ተሌፎን እኳ እንተ ደወለ ንሱ ግን 
ኣይተቐበሎን። ድሕሪ ነዊሕ ግና ኣብ ቅነ ልደት ተቐቢሉ ከም ዘዕለሎ፡ ኣዝዩ ተስፋ ቆሪጹ ርእሰ ቅትለት 
ምፍጻም ይሓስብ ከም ዝነበረን እዩ ነጊርዎ። ሎሚ እዚ ወላድን ሰበይቱን ሰዓብቲ የሱስ ኮይኖም ኣለዉ። 
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ንፒተራብ ኣብ ደሻንበ ታጃኪስታን ሓደ ሚኒስትሪ ኣብ ዝፍልመሉ ዝነበረ ኢና ረኺብዮ። ናይ ብዓለል 
ፈለል ምብራር ስልጠና ምውዕዋዕ እናገበረ፡ ብናጻ ቀረብ ናውቲ’ዩ ዘሰልጥን። መንእሰያት ቅያ ምስራሕ 
ስለ ዝፈትዉ፡ ነዚ ነገር ንምግባሩ ተኣኪቦም፡ ዋላ እቶም ዓቅሚ ገንዘብ ዘይነበሮም ማለት እዩ። ፒተር 
እዛ ናይ መሰልጠኒ ማእከሉ ኣብ መንጎ እዞም መንእሰያት ናይ ሰላም ቤት ገይርዋ። 

ኣብ ኒው-ዮርክ ኣብ ኮም ናይ ቋንቋ ስጳኛ ተዛረብቲ፡ ሓደ “ናይ መራኽቦ ጉጅለ” ዝሰመይዎ ምንቅስቓስ 
ኣሎ። ብክርስቶስ እተለዓዓሉ ውልቀ-ሰባት፡ ኣዕሩኾምን ቤተሰቦምን መሳርሕቶምን ናብ ኣባይቶምን ቤት 
መግብን ብምዕዳም ናይ መግብን፡ ቪድዮ ምርኢትን፡ ዕላልን፡ ጸሎት ንሕሙማት. . . መደብ ይውድቡ። 
ነፍሳት ናብ የሱስ ብዝመጹ ናይ ኣባይቲ ማሕበራት ይምስረታን ሓደሽቲ ናይ መራኽቦ ጉጅለ ይቖማን። 

ሓንቲ ካብተን ዝበለጻ ንምትካል ማሕበር ኣብ ምዕራባውን ከተማውን ኩነት ምልላይ እትኾነና ጽሕፍቲ 
“Neil Cole’s organic church: growing church where life happens, Wiley Press, 2005” 
ትብል እያ።  

ኣብ ምዕራባዊ ከተማዊ ኩነት፡ ብዙሕ ግዜ ናይ ሰላም ቤት፡ ማሕበራዊ ጉጅለታት እየን። እዘን ጉጅለታት 
ካብ ሃብታማት ነጋዶ ክሳብ ሓደሽቲ ስደተኛታት ዝርግሐ ዘለወን እየን። ኣብ ብዘሎ ኣድማስ መንፈስ 
ቅዱስ ኢዩ እቲ ዋና መሃዚ። ንምንታይ ደኣ እያ ማሕበር ዘይመሃዝነታዊት ትመስል? ንዕኡ ንሕተቶ። 
ሕልምና ምስኡ ንግበሮ። ንናይ እምነትን ፍቕርን ጉዕዞ ምስኡ ንውጻእ። 

 

  ነቲ ወዲ ሰላምን ንርከቦ። 

ጽሑፍቶኻ ኣብቲ ምህርትኻ ዘልዎ እዩ! 

ምህርትኻ ኣብቲ ጽሑፍቶኻ ዘልዎ እዩ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

ምዕራፍ ሽዱሽተ 

መምርሒ ብልዕን መስተን 

“ኣብታ ቤት ከኣ ንበሩ፡ ንዓያዪ ዓስቡ ይግብኦ እዩ እሞ፡ ኣባታቶም ካብ ዘሎ ብልዑን ስተዩን። ካብ ቤት ናብ ቤት 
ኣይትሕለፉ። ኣብ ዝኣቶኹምዎ ኸተማውን እንተ ተቐበሉኹም፡ ዝቐረቡልኩም ብልዑ” (ሉቃ 10፡7-8) 
 

ሀ) ዝምድናዊ ጭውነት 

ነቲ ናይ ሰላም ቤትካ ሓንሳብ ምስ ረኸብካያ፡ ኣብኣ ኹን። ወይ ድማ ከምቲ ፒተርሰን ዝብሎ “እቲ 
ዝበለጸ መግቢ ንምንዳይ ካብ ቤት ናብ ቤት እናተናጠርካ፡ ዓዲ ምሉእ ምብጻሕ ኣየድልየካን እዩ። 
ሓንሳብ ቤት ሰላም ምስ ረኸብካ፡ ነታ ቤት ክብርኻ ኣርእያ። ዝምድናዊ ጭውነትን፡ እሙንነትን 
ዕርክነትን ብግብሪ ኣርኢ። ኣምላኽ እንተ ኾይኑ ናብኡ መሪሑካ፡ ኣብኡ ኩን፡ ንዘለዎም ሽግርን ጌጋ 
ምርዳእን ድማ ከይተሓለልካ ጸዓረሉ”። 

እቲ ኣብታ ቤታ ናይ ምጽናሕ ትእዛዝ ምስቲ የሱስ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልዉ እናመሃርኩም ደቀ 
መዛሙርቲ ግበርዎም ኢሉ ዝሃቦ ትእዛዝ ዝተኣሳሰር እዩ። ዝምድናኻ ምስዛ ቤት ሰላም ንሽዑ ጥራይ 
ኣይኮነን፣ ዘላቂ ዝኾነ ዝምድና እዩ ክህልወካ! ብዝምድናዊ ምትእስሳር ጽናሕ፡ ዕዮ ናይ ምግባር ወደ 
መዝሙር ክሳዕ ትፍጽም ካብታ ቤት ኣይትሕለፍ፣ ብድሕሪኡ’ውን እንተኾነ ከም የዕሩኽ ትቕጽል። ኣብ 
ቤቶም ናይ ስድራቤቶምን የዕሩኾምን ጓሳ/ፓስተር ክኾኑ ምሃሮም። ምናልባት ሓድሽ ብጻይ ናብታ ቤት 
ይመጸካ ይኸውን። ስድራቤቱን ብጾቱን ግን ኩሎም ሰለ ዘይመጹኻ፡ እቲ ዝበለጸ ኣገባብ፡ ንስኻ ናብ 
ቤት እቲ ሓድሽ ብጻይ ኬድካ ንዕኡን ስድራቤቱን ኣዕሩኹን ሓደ ኢልካ ትምህርቲ ምምሃር እዩ። ንርእስኻ 
ሰባት ኣይትኣክብ። ናትካ ዕማም ናብ ኣባይቶም እናኸድካ ደቂ ሰላም ረኺብካ ደቂ መዛሙርቲ ከተፍሪ 
ኢዩ። ምርባሕ እዩ ዘድልየካ። በይንኻ ኣብ እትገብሮ ዕብየት ምድማር ጥራይ ኢኻ ትርኢ፡ ደቂ 
መዛሙርቲ ኣብ ዝሳተፍዎ ዕዮ ግን ዕብየት ብምርባሕ ኢኻ ትርኢ። 

ምናልባት ኣብ ራብዓይ ወለዶ፡ ነገራት ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ክኸዱ ይክኣል እዩ። የሱስ 12 ደቀ መዛሙርቲ 
ጥራይ እዮም ነይሮሞ። ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ድማ ምስኦም ተጣቢቑ የሕሊፍወን። ነቶም እኩብ 
ህዝቢ ኩሉ ግዜ ምስ ኣፋነዎም እዩ፡ ብፍላይ ድማ ከንግስዎ ክደልዩ ከለዉ። ህይወቱ ነቶም 12 ኣፍሲስዋ 
እዩ። ትሕዝቶ ናይቲ ምሳታቶም ዝነበሮ ዝምድና ንኸይብረዝ ብማለት የሱስ ነቶም 12 ክውስኸሎም 
ኣይደለየን።  

ብዙሕ ባህ ዘብል ምስክርነታት፡ ናይ ኣብ ፈለማ ኣብ ኣባይቲ ሕብረት ዝጀመሩ ብጾት ሰሚዐ ኣለኹ። 
ዕርክነቶም፡ ምቅርራቦም ኩሉ ዝምድናኦም ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ። እናዓበዩ ብዝኸዱ ህንጻ ከም ዘድልዮም 
ተሰሚዕዎም። ብኡ መጠን ትሕዝቶ ናይቲ ቀዳማይ ዝምድናኦም እናተበረዘ ኸይዱ። ዕርክነት 
ብፕሮግራማት ተተኪኡ፡ ብቑጽሪ እናበዝሑ ብዝኸዱ ድማ፡ ቀዳመይቲ ፍቕሮም እናጠፍአት ከይዳ። 
እዚ እዩ ውጽኢት ዕብየት ብምድማር። 

የሱስ ካልኦት ናብቶም 12 ከም ዝጽንበሩ ብምግባር ትሕዝቶ ዝምድናኦም ኣይበረዘን። ክጽንበሩ ዝደልዩ 
ካልኦት ከም ዝነበሩ ምግማቱ ኣይጽግመናን እዩ። የሱስ ግን ኣይፈቐደን። እቶም 12 ነፍሲ ወከፎም ከምዚ 
ዓይነት ዝምድና ዘለዎ ጉድለታት ምስ ዝምስርቱ፡ እዘን ጉጅለታት ከምቲ ናይታ ቀዳመይቲ ዝምድና 
ከስተማቕራ ይኽእላ። ዕብየት ብምርባሕን፡ ሓደሽቲ ደቂ መዝሙር ንዕዮ ብምልቃቕን እዩ ዝካወን። እዚ 
ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝወርድ ናይ ንግዲ ዝምድና ኣይኮነን። ባህርያዊ መግለጺ ናይ ጥዑይ ዝምድና 
ኣብ ህይወት እዩ። እዚ ዕዮ እዚ፣ ረኣዩለይ ስምዑለይ (ሸንዳሕዳሕ) ዘይብሉ፡ ዝምድናውን ናይ ነዊሕ 
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እዋንን እዩ። እዚ ጽንብል (ውራይ) ኣይኮነን፡ ምግናን ውን ኣይድልዮን፡ ተውኔት ውን ኣይኮነን። 
ጽምብላትን ፕሮግራማትን ወደ መዝሙር ኣይፍርን እዩ። ወደ መዝሙር ዘፍሪ ወደ መዝሙር ጥራይ 
እዩ። 
 

ለ) ምብላዕን ምስታይን፥ ተቐባልነትን፡ ምቅርራብ እምነትን 

ኩሉ ባህልታት ኣብ ገለ መዳይ ተመሳሳሊ እዩ። ምስ ሓደሽቲ ኣዕሩኽ ክትምገብ ከለኻ፡ መግቦም ፈቲኻዮ 
እንተኾንካ ክፈልጡ ይህንጠዩ። ስለምንታይ? መግቦም እንተ ፈቲኻዮ፡ ንባህሎም ተቐቢልካዮን ደስ 
ኢሉካን ማለት እዩ። ንውህበታቶም ውን ተቐቢልካዮ ማለት እዩ፡ ብኡ ኣቢልካ ንዕኦም ዘለካ ተቐባልነትን 
ክብርን ገሊጽካ ማለት እዩ። 

እቲ “ዝቐረብልኩም ብልዑን ስተዩን” ዝብል ትእዛዝ ነቶም ዘይንጹህ ኣይንበልዕን ዝብሉ ዓቃባውያን 
ኣይሁድ ኣዝዩ ኣሰንባዲ እዩ ነይሩ። ዝተቐረበልኩም ብልዑ? ጴጥሮስ እዚ ነገር ንክርድኦን ንኽገብሮን 
ብሕልሚ ሰለስተ ግዜ ተደጋጊሙ ክርኣዮ ነይርዎ። ኣዝዩ ገዚፍ ናይ ባህሊ ምግርጫው እዩ። ብምኽንያት 
እዚ ራኢ፡ ዘይንጹህ መግቢ ምስቶም ዘይንጹሃት ኣህዛብ ኣብ እንዳ ቀርሜሌዎስ በሊዑ (ሃዋ 10)። 
ንተግባሩ ድማ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 11 ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቲ ክመጻረየሉ ከሎ ንሪኦ። 

ኣብ ሉቃስ 10፡7-9 ዘሎ መስርዕ ተመልከቶ. . . . .ክንበልዕን ከነገልግልን፡ መንግስቲ ኣምላኽ ክንእውጅን 
እዩ ዝድለየና። ብሓባር ምብላዕ ተቐባልነት እዩ ዘርእየና። ብፍላይ ኣብቲ ናይቲ እዋን ባህሊ እሞ ኸኣ 
ዝሓየለ ትርጉም እዩ ነይርዎ። ምስ ካልኦት እንጌራ ምቑራስ ማለት ናይ ዕድመ ልክዕ መሓዝኦም ክትከውን 
መብጽዓ ምእታው ማለት እዩ። የሱስ ነዛ ናይ ምብላዕ ትእዛዝ ክልተ ግዜ እዩ ጠቒስዋ። ፈለማ ኣብ 
መኣዶም ንቕረብ፡ ሻቡ ”መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም መጸት” ኢልና ነበስሮም። 

ብኻልእ መገዲ ንስርዓዩ፡ ፈለማ ምቅርራብ፡ ዕርክነትን ኮምን፡ ብድሕሪኡ ኣረኣእያን ድሌቶምን ምልላይ፡ 
ኣብ መወዳእታ እምነትን ሓቅን እታ መንግስቲ ምእዋጅ። ዝበዝሓ ልምዳውያን ወንጌላውያን ማሕበራት 
ነዚ መስርዕ እዚ ገልቢጠንኦ እየን። ፈለማ፡ ሰባት ናትና እምነትን ኣተሓሳስባን ነቲ ንሕና ሓቂ ኢልና 
ንኣምነሉን ክቕበሉ ኢና ንደሊ፡ ብድሕሪኡ ኢና ንቕበሎም። ተቐባልነትና ከም ሞሳ ናይቲ ንሓሳባትና 
ተቐቢሎም ከማና ምዃኖም እዮም ዝረኽብዎ። 

የሱስ ከምኡ ኣይገበረን። ናብ ቤት ዘኬዎስ ምስ ኣተወ (ሉቃስ 19) ከም ውጽኢት ናይዚ ተቐባልነትን 
ዕርክነትን፡ ዘኬዎስ ኣረኣእይኡ ንኽቕይር ተረቲዑን ጸጋ ረኺቡን’ዩ። እቲ ቀዳማይ ረቛሒ ናይ ንፉዕ 
ሃዋርያ ነዊሕ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ምውሳድ ዘይኮነስ፡ ምስ ኩሉ ዓይነት ሰብ ክሕወስ ዝኽእልን፡ 
ምስኦም ክበልዕን ክሰትን ዝኽእልን እዩ። 

 

ሐ) ንዓስቢ ብቑዕ ሙኳንን ካልእ ሓላፍነታትን 

ኣብ ዝተፈላለየ ባህልን፡ ስነ ቁጠባዊ ጉጅለታትን፡ ቋንቋታትን ብዛዕባ ገንዘብ ምዝራብ ኩሉ ግዜ ሽግር 
እዩ። ብፍላይ ድማ ስግረ-ባህላዊ ዝምድና ክንሃንጽ ኣብ ንህቅነሉ፡ ከም ኣተሓሕዛ ፊናንስ ገይሩ ጸገም 
ዝፈጥር ጉዳይ የለን። ነዚ ጸገም እዚ ብኸመይ ንኣልዮ? የሱስ ገለ ኣስተብህሎ ሂቡና ኣሎ። ከም ልኡኽ 
መጠን፡ ኣብ ኣቀባብላ ናይታ ናይ ሰላም ቤት ኢና ንምርኮስ። ንስኻ ከም ዓያዪ ዓስቢ ይግብኣካ እዩ። 
እዚ ጉዳይ ሓላፍነት እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ፈለማኡ ሓላፍነቱ እንተ ዘየልዒሉ፡ ንኹሉ ግዜ ፍጹም ሓላፍነቱ 
ኣይዋጻእን እዩ። 
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ሓደ በዓል ትሕዝቶ ናብ ሓደ ሒደት ዝትሕዝትኡ ሰብ ምስ ዝመጽእ፡ እቲ ሒደት ዘለዎ ኣብቲ በዓል 
ብዙሕ እዩ ዝጽጋዕ። ጽግዕተኝነት፡ ንጭዋነትን ክብረት ርእስን የንዕቖ እዩ። ናይ ጽግዕተኛነት ዝምድና 
ኣይኮናን ንምስርት። ኣብ ዮሃንስ 15 የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ የዕሩኸይ ኢሉ ጸዊዕዎም። ባሮት ክንከውን 
ወይ ምስ ባሮት ክንዓዪ ኣይንፈቱን ኢና። ፕሮጀክትታት ክንከውን ኣይንፈቱን ኢና። የዕሩኽ ክንከውን፡ 
ናይ የዕሩኽ ናብዮት እዩ ባህ ዝብለና። ይኹን እምበር ኣዕሩኽ፡ ሰኸም ክኾኑ ወይ ካብ ኣፍ ቆልዑ መግቢ 
ክምንጥሉ ኣይደልዩን እዮም። የግዳስ፡ ንሓድሕዶም እዮም ብመስዋእቲ ዝሓልፉ። እዚ ኣብ ዝኾነ ባህሊ፡ 
ክብሪ እዩ። ሓደ ካብቲ መመርመሪ ንቤት-ሰላም፣ ኣቀባብላ ጋሻ እዩ። ነቶም ልኡኻት ልክዕ ከም ደቆምን 
የዕሩኾምን ክከናኸንዎም ሓላፍነት ይወስዱ’ዶ? ለጋሳት ሰባት ድዮም? 

የሱስ ብንጹር ከም ዝገለጾ፡ እታ እንኮ ሓላፍነት ናይ ቤት ሰላም ነቶም ልኡኻት ናይ ዕለት መግቢ ምቕራብ 
እያ። እዚ ተቓራኒ ናይቲ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ዘጽብበሉ፡ ሃይማኖት ዝበሃል ስርዓት እዩ። ሃይማኖት ቤት 
መቕደስ ይሃንጽ እሞ፡ ንካህናት ድማ ኦፊሶምን፡ መኪናኦምን፡ ገዛን መሬትን ይህቦም። እቶም ህዝቢ 
ሃብታማት ይኹኑ ድኻታት ገንዘብ ንኸምጽኡ ጸቕጢ ይግበረሎም። ገንዘብ እንተ ዘይሂቦም ከም ዝርገሙ 
እንተ ሂቦም ድማ ከም ዝባረኹ ይንገሮም። ጥንታዊት ሮማዊት ቤተ-ክርስትያን፡ ስርየት-ሓጢኣት ትሸይጥ 
ነይራ፡ ማለት ውሕስነት ናይታ ትመጽእ ዓለም ብገንዘብካ ትገዝእ። ንሕና እዞም ዘመናውያን ድማ፡ ኣብዛ 
ምድሪ እዚኣ በረኸት ንሸይጥ ኣሎና። ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ንመሸጣ (ንዕዳጋ) ዝወርድ በረኸት ኣለዎ! ነቲ 
ተቐሪቡ ዘሎ በረኸት ንዘይዓደጉ ዝኸውን ኩነኔን መርገምን ኣብ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ቅሩብ እዩ። 
ሃይማኖት ንሰባት ኣብ ድኽነት ምስ ዓጸዎም እዩ። በዚ መለክዒ፡ ዝበዝሐት ካብታ ማሕበር ክርስቶስ 
ተባሂላ ትጽዋዕ፡ ካብተን ካልኦት ሃይማኖት ብዘይፍለ፡ ኣብ ኣምልኾ ገንዘብ ወዲቓ ኢያ። 

የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ብኸምኡ ተቐቢሎም ብኸምኡ ክህቡ ይነግሮም። መንግስቲ ኣምላኽ ብኸምኡ 
እያ ተዋሂባ፡ ብኸምኡ ድማ ንቕበላ። ንሰባት ብኸመይ ልቦም ንረትዖ ወሳኒ እዩ። ብመንግስቲ ኣምላኽ 
ንርትዓዮም፡ ኣብታ መንግስቲ ድማ ይነብሩ። ብሩዝ (ብብልዒ) ልቦም ርትዓዮ፡ ኩሉ ግዜ ንዝያዳ ሩዝ 
ምርካብ እዮም ዝነብሩ። ንሰባት ከም ምንጪ ረብሓ (ገንዘብ) እናረኣኻ ትምዝምዞም እንተ ኣሎኻ፡ 
ንገዛእ ርእስኻ ናይ መንግስቲ ኣገልጋሊካብ ምዃን ገሊፍካያ ኣለኻ። 

ገንዘብ ግን ዓቢ ኣርእስቲ እዩ! ብርግጽ፡ ብዙሕ ግዜ ብሰንኪ ሕጽረት ትሕዝቶ ተደሪትና ከም ዘለና 
ይስመዓና። ይኹን እምበር ዕብየት ናይ ምንቅስቓስ ኣብ ገንዘብ ዝምርኮስ ኣይኮነን። ኩሉ ምንቅስቓሳት 
ብእምነትን፡ ብርቱዕ ድልየትን፡ ራኢን፡ መስዋእትን፡ ውሑድ ገንዘብን እዩ ዝፍልም። እቲ ዝድርኽ ገንዘብ 
ኣይኮነን። ዝድርኽ፡ ብርቱዕ ውሽጣዊ ስምዒትን፡ እምነትን ራኢን ኢዩ። ልቢ ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ምስ 
ነደደ እዩ ድርኺት ዝፍጠር።  

ምንቅስቓስ ምስ ዘይዕወት ብሰሪ ዋሕዲ ገንዘብ ኣይኮነን። ብዙሓት መሬትን ሃብትን ህንጻታትን ዘለዎም 
ዝዓኾኹ ምንቅስቓሳት ብሰሪ እምነትን ራእን ብርቱዕ ድርኺትን ዘይምህላዉ ክዕወቱ ኣይከኣሉን። 
ምንቅስቓስ ምዃን ኣቋሪጾም፡ ሓወልቲ ናይቲ ሕሉፍ ዝኽሪ ኮይኖም ቆይሞም ኣለዉ። ኣምላኽ ኣብ 
ኢድካ ክንድ ምንታይ ትሕዝቶ ኣሎ ዘይኮነስ፡ ነቲ ናይ ልብኻ ትሕዝቶ እዩ ዝያዳ ዝምልከቶ። ራኢን 
እምነትን እንተሎ ገንዘባዊ ጸጋ ኩሉ ግዜ ምስ ዛረየ እዩ። 

ሓደ ሰብ መኪና የብለይን ኣይከይድን እየ ይብል ይኸውን። ሓደ ካልእ ድማ ብህዝባዊ መጉዓዝያ ኣብ 
ዝኸደሉ ኣብኡ ምስ ዝረኸቦም ተጉዓዝቲ ግዜ ወሲዱ፡ ኣብታ ኣውቶቡስ ገለ ደቂ ሰላም ይረክብ። ሓደ 
ካልእ ድማ መኪና የብሉን፡ ንህዝባዊ መጉዓዝያ ዝኸውን ገንዘብ ውን የብሉን፡ ብእግሩ ድማ ይጉዓዝ። 
እናተጓዕዘ ንጸሎት ዝኸውን ገለ ግዜ ይረክብ። ገለ ንየሱስ ጽምኣት ዘለዎም ተጉዓዝቲ ውን ይረክብ። 
ናትና ድሩትነት ንናይ ኣምላኽ ምትእትታው ዕድል ዝፈጥር እዩ። 
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  ንኽትእዘዝ ዝያዳ ገንዘብ ትጽበ እንተ ሃሊኻ፡ ፍጹም ኣይክትእዘዝን ኢኻ። ኣኺሉ ዝተርፍ ዓቕሚ ገንዘብ 
ስለ ዘለካ፡ እዚ ክገብር እየ ከምዚ ክገብር እየ እንተ በልካ ንኣምላኽ ኣይትምስጦን ኢኻ። በዚ ሕጂ ኣብ 
ኢድካ ዘሎ እንታይ ከም ትገብር ክርኢ እዩ ዝጽበ ዘሎ።  
 
“መንግስቲ ኣምላኽሲ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጐስን እያ እምበር፡ ብልዕን መስተን ኣይኰነትን 
እሞ፡ ነቲ ሰናይኩም ኣይተጽርፍዎ። እቲ በዚ ኸምዚ ንክርስቶስ ዜገልግል ንኣምላኽ ባህ የብሎ ብሰብ 
ውን ፍቱን እዩ” (ሮሜ 14፡ 17-18) 

 
የሱስ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ምግባር ትእዛዝ ክህብ ከሎ፡ ኩሎም ባህልታት ብሓባር ዘለዎም ጸጋ ተጠቂምና 
ክንገብር ኢሉ እዩ፣ ንሱ ድማ ግዜ እዩ። ንሓደ ሰብ ናብ ንጹህ ልቢ መሪሕና ትውክልቱ ብምሉኡ ኣብ 
የሱስ ክኸውን ጌርና ወደ መዝሙር ንኽንገብሮ ናይ ግዜ ወፍሪ እዩ ዘድልየና። ንሱ ድማ እዚ ዝረኽቦ 
ናይ ግዜ ወፍሪ ኣብ ካልኦት ከም ዝራባሕ ይገብሮ። እታ ተድሊ እንኮ ትሕዝቶ ግዜ እያ። ኩልና ሓደ 
ዓይነት ናይ ግዜ ጸጋ እዩ ዘለና። ነዚ ክቡር ጸጋ ኣበይ ነውዕሎ ብምዕዛብ፡ ልብና ንምንታይ’ዩ ዝያዳ 
ሚዛን ዝህቦ ክንርዳእ ንኽእል። 

ብዘይ ፊናንስ ግን ብኸመይ ኢና ክንጉዓዝ? ብዘይ ፊናንስ ምጉዓዝ ከቢድ እዩ። ግናኸ ናብ ሓንቲ ቑሸት 
ወይ ሃገር ንኽትበጽሕ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ፊናንስ ትውከል ማለት ኣይኮነን። ኣብ ስግር ጽርግያ ወደ 
መዝሙር ምስ እንገብር፡ ንሳቶም ድማ ምስ ስድራቤቶም ኣብታ ጥቕኦም ዘላ ዓዲ ከምኡ ምስ ዝገብሩ፡ 
ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብታ ጥቕኣ ዘላ ሃገር ደቂ መዛሙርቲ ይህልዉኻ። እቲ ኣውራ ዘድሊ ጸጋ ግዜ እዩ። 
ዝራባሕ ዝምድና ዶባት ኩሉ ዓይነት ድሩትነት ዝሰግር እዩ።    

ኣብ ሓደ ብዙሕ ህዝቢ እተኣከቦ ዓቢ ህንጻ ትዛረብ እንተ ኣሎኻ፡ መን’ዩ ኣብቲ ቦታ ዝያዳ ኣገዳሲ፧ ንስኻ 
ኢኻ። ንስኻ ኢኻ ሰባኻይ። ኣብ ዝኾነ ባህሊ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክቡርን ኣገዳስን ምናልባት ውን ህቡብ 
ኣገልጋሊ ከም ዝኾነ እዩ ዝስምዖ። የሱስ ኣብ ታሪኽ ካብ እተራእዩ እቲ ዝበዝሐ ጭፍራ ናብኡ ዝማረኸ 
እዩ። ኮይኑ ግን ነዞም ጭፍራ ኩሉ ግዜ የፋንዎም ከም ዝነበረ እዩ ጽሑፋት ዝነግረና (ማቴ 14፡22, 
15፡39, ማር6፡45, 8፡9)። ኣብ ዮሃንስ ዋጋ ናይ ንእኡ ምስዓብ ብንጹር ምስ ተዛረበ “ብዙሓት ካብ ደቀ 
መዛሙርቱ ምስኡ ኣይከዱን” (ዮሃ6፡66)። ዓወት ካብ ጭፍራ ከም ዘይርከብ የሱስ ኣጸቢቑ ይፈልጥ 
እዩ። ሎሚ ከንግስዎ ይደልዩ ንጽብሒቱ ድማ ክቀትልዎ ይደልዩ። እቲ ሰባት ዝህቡኻ፡ ሰባት እዮም 
ዝወስድዎ። በንጻሩ ንሓደ ሰብ ኣብ ቤቱ ትዛረቦ እንተሎኻ መን እዩ እቲ ኣገዳሲ ሰብ፧ እቲ ኣብ ቅድሜኻ 
ተቐሚጡ ዘሎ ሰብ ኢዩ። ንስኻ ጋሻ ኢኻ፡ ንስኻ ኣገልጋሊ ኢኻ። ዝምድናዊ ወደ መዝሙር ማለት 
ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ  ኣዝዩ ስለ ዘፍቅሮ ወዱ ወይ ጓሉ ልኢኹ እዩ እቲ መገዲ ዘርእዮ። ፍቕሪ 
ኣምላኽ ዓቢ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ፡ ነቶም ዘፍቅርዎ፡ መጽሓፍ፡ ስብከት ወይ ናይ ቲቪ ፕሮግራም ጥራይ 
ኣይኮነን ዝህቦም። ብኣካል ዝመጾም ሰብ (ወዱ ወይ ጓሉ) እዩ ዝሰደሎም። የሱስ ፍቕሩ ኣብቶም 12  
ኣውሪድዎ እዩ። መልእኽቲ ናይዚ ኸኣ፡ ነፍሲ ወከፎም ንጎይታ ኣዝዮም ኣገደስቲ ምዃኖም እዩ። ናብ 
ሰባት ክንከይድ ከለና እዚ ኣብ ልብና ጸይርና ኢና ንኸይድ። እዚ እዩ እቲ ናይ የሱስ ኣገባብ ወደ 
መዝሙርነት። ንስኻ ንኣምላኽ ኣገዳሲ ኢኻ። ኣምላኽ ምሳኻ ሕብረትን ዝምድናን ይብህግ እዩ። እቲ 
ቀንዲ ኣገባብ መመሓላለፊ ናይዚ መልእኽቲ ድማ፡ ኣብ ሰባት ናይ ግዜ ወፍሪ ክትገብር ከሎኻ እዩ። እዚ 
ምግባር ብሓጺሩ ንየሱስ ምምሳል እዩ። እቲ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ፡ ሰባት ናባኻ ክመጹ ምስ 
ተተባብዖም፡ ናትካ ጽግዕተኛታት ኢኻ ትገብሮም። (ንስኻ ናብ ዕዮ፡  ክትከይድ ዝግብኣካ ሰባት ናብ 
ገዛኻ እናመጹ ኣብ እትዓየሉ ማለት እዩ)። ንሳቶም ናባኻ ኣብ ዝመጽሉ ስድራቤቶምን ኣዕሩኾምን 
ኣይመጹን ይኾኑ። ስለዚ ዕብየት ኣብዚ ቀዳማይ ወለዶ ይዕገት ማለት እዩ። ንገዝኦም ኣብ እትኸደሉ ግን 
የዕሩኾምን ስድራቤቶምን ናብቲ ገዛ ክመጹ ጸገም የብሎምን። እቲ ወዲ ሰላም ናይ ምቕባል ኣጋይሽ 
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ሓላፍነት ክወስድ ከሎ፡ እቶም ዝተረፉ ድማ ናይ ስድራቤቶምን ኣዕሩኾምን ሓላፍነት ይወስዱ፣ በዚ 
ድማ ዕብየት ኣብ ዝቕጽል ወለዶ ከም ዝራባሕ ይኸውን። የሱስ ናብ ናይ ሰላም ቤት ክንኣቱ ምሕባሩ 
ጥበብ እዩ። በዚ መገዲ ኢና ጽግዕተኛነት ነወግድን ሓደሽቲ ደቀ መዝሙር ኣፍሪና ንልእኽን። 
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ  

 

1. ስለዚ ኣንጻር ናይ መራኸቢ ብዙሃን ኣገልግሎት ዲኻ ትዛረብ ዘሎኻ? 

ብርግጽ ኣይተጋገኻን! የሱስ ነቶም 12 ገጽ ንገጽ እዩ ተዛሪብዎም። ንሕና ድማ ከምኡ ክንገብር እዩ ተሓቢሩና። 
ነቶም እኩባት ሰባት ኣሰናቢትዎም እዩ። ንምንታይ ኢና ዝበለጸ መገዲ ከም ዘለና ንሓስብ? ገለ ካብቲ ዝዓበየ 
ክሩሰይዳት ኣብ ታሪኽ፡ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝተገብረ እዩ። ኣብ ሓደ ክሩሰይድ ጥራይ ከባቢ ሚልዮን 
ውልቀ ሰባት ንጎይታ ንምቕባል ወሲኖም። ናይጀርያ ሓንቲ ከምዞም ክሩሰይዳት ብብዝሒ እተገብረላ ሃገር 
እያ። ሎሚ ገለ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝዓበዩ ቤተ ክርስትያናት ኣብዛ ሃገር እዮም ዝርከቡ። ኣብ ደቡባዊ ክፋል 
እታ ሃገር 80% ካብቲ ህዝቢ ክርስትያናት ኢና እዮም ዝብሉ። ነገር ግን ሃገረ ናይጀርያ ሓንቲ ካብተን 
ብብልሽውና ኣተፈልጣ ሃገራት ዓለም ቅድሚት እትስራዕ ሃገር እያ። ሃገረ ሩዋንዳ ቅድሚ ጃምላዊ ህልቂት፡ 
90% ካብ ህዝባ ክርስትያናት ኢና በሃልቲ እዮም ዝነበሩ። ኮይኑ ግን ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ዝመላለሱ 
ኣመንቲ ንሓድሕዶም ብጎዞሞ ተዓጻጺዶም። ብዙሓት ኣመንቲ ኢና ዝብሉ ኣለዉ። እቶም ነቲ የሱስ ዝኣዘዞ 
ብሓቂ ዝገብሩ ግና ውሑዳት እዮም። 

እቲ መጠን ዘይብሉ ህዝቢ ክሩሰይዳት፡ ነቲ ወንጌላዊ ጽቡቕ ከም ዘሎ ዘምስልን፡ ብዙሕ ገንዘብ ከኻዕብት 
ዝሕግዝን እዩ። ፍሪኡ ግን ዕንወት እዩ። ስለምንታይ? ከምቲ የሱስ ዝኣዘዘና ንገብር የሎናን። ግደ ሓቂ እዚ 
ቁጽሪ ዘይብሉ ህዝብን ሰፊሕ መድረኽ መስበኽን ዝፈሰሰሉ ብዝሒ ገንዘብን ዘመልክቶ እንተሎ - ኣገልግሎት 
ብዛዕባ ቦታን፡ ሓይልን፡ ገንዘብን፡ ቁጽርን ምዃኑ ጥራይ እዩ። ቦታ፡ ስልጣንን፡ ሃብትን፡ ቁጽርን መለለዪ 
ናይ ኣፍሪቃ ቤተ ክርስትያን እዩ። ጭውነትን ቅድስናን ግና ኣይፋል። እምነት ማለት ብዛዕባ ገንዘብን ስልጣንን 
እዩ፥ ናብዚ ዓላማዚ ዘብጽሓካ መገዲ ኸኣ ኩሉ ቅቡል እዩ ዝመስል። መደበር ቴለቪዥን ቢቢሲ ኣብ ዘቕረቦ 
ጸብጻብ፡ ኣብ ሃገረ ናይጀርያ ፖለቲካውያን መራሕትን ኣካየድቲ ንግድን ብዝሃብዎ ሚልዮናት ገንዘብ፡ ገለ 
ካብቶም ዝዓበዩ ኣብያተ ክርስትያናት ክህነጹ ክኢሎም ኣለዉ። ካብቲ ብብልሽውና ዝሰረቕዎ ገንዘብ ዕሽር 
ይህቡ፣ በዚ ድማ እቲ ዝተረፈ 90% ይባረኸሎም። ብመገዲ ቲቪ ኣብ ብዙሓት ኣባይቲ ክንኣቱ ኢልና 
ምዝራብ ንሰማዒኡ ጥዑም እዩ። እዚ ኣገባብ ግሩም ነይሩ እንተ ዝኸውን ንምንታይ የሱስ ደቀ መዛሙርቲ 
ከነሰልጥን ኣዚዙና። ብኸመይ ንገብሮ ድማ በቲ ምስቶም 12 ዝገበሮ ዝምድና ብግብሪ ኣርእዩና። ክርስትና 
ሓበሬታ ብዛዕባ የሱስ ጥራይ ኣይኮነን። ክርስትና፡ የሱስ ኣባኻ ይነብር፡ ምስ ውሑዳት ድማ የመላለስ። ኣብ 
ዓለም ንየሱስ ስጋ ምልባስ፡ ገና ብመገድና ይቕጽል ኣሎ።  መራኸቢ ብዙሃን ህቡባት ከዋኹብቲ ሰበኽትን፡ 
ቅዲ ናብራ ህቡባትን እዩ ዝፈጥር። ሚድያ ንኣገልግሎት ናብ ትውኔት እዩ ዝቕይሮ። ናይ የሱስ ናይ ኣገልግሎት 
ሞዴል - ኣብ ባህልታት ዝራባሕ ዝምድና እዩ። 

ናይ ሜድያ ኣገልግሎት ክልተ-ገጻዊ እዩ። ትውኔትን ገንዘብን፣ ወረን ውሰድን (talk and take) እዩ። ናይ 
የሱስ ኣገልግሎት ሰለስተ ገጻዊ እዩ - ብኣካል ምህላው፡ ናይ ባህሪ ጭውነት ከምኡ‘ውን ናይ ፍቕርን ኡነትነትን 
ዝምድና (ብዘይ ምንም ናይ ገንዘብ ጠለብ)። 

 

 

 

2. ሰባት ኣብ ድኽነት ክትሓዙ ዲኻ እትደሊ? 
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ኣይፋል! ዝያዳ ገንዘብ ካብ ግዳም ናብ ዕዮ ሚስዮናዊነት ብዝውሕዘሉ መጠን፡ ውጽኢት ናይቲ ዕዮ ሒደት 
ከም ዝኸውን ርግጽ ኢዩ። ስለምንታይ ከምኡ? እዚ ኣህዛብ ካልኣይን ሳልሳይን ዓለም ካብ ኣተሓሕዛ ገንዘብ 
ካብ ምዕራባውያን ዝሓመቑ ስለዝኾኑ ኣይኮነን። 

ዕዮ ሚስዮን እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ክብሪ (ብፊናንሳዊ መለክዒ) ዘለዎ ንጥፈታት፣ ከም 
ቤት ትምህርትን ሆስፒታልን ይጠፍእ። ይኹን እምበር ከም እምነተይ እቲ ዋና ምኽንያት፡ ገንዘብ ዝያዳ ካብ 
ግዳም ብዝመጸሉ እቶም ብግዳም ገንዘብ ዝልእኩ ኣብ ውሽጣዊ ንጥፈታት እቲ ዕዮ ናይ ምቑጽጻር መሰል 
ከም ዘለዎም ይስምዖም። መስርሕ ምውሳድ ውሳኔ፡ ግዳም ዘለዉ ክቆጻጸርዎ ምስ ዝጅምሩ፡ ሽዑ እዩ 
እምነትን፡ ሓላፍነትን፡ ተበግሶን ዝመውት። ናይ ደገ ምትእትታው ንማሕበር ክርስቶስ ከይትዓቢ ዓጊትዋ 
መበሊ ከኣ ይኸውን። 

ናይዚ ጸገም መፍትሒ ግና ”ሰባት ኣብ ድኽነት ምዕጻው” ኣይኮነን። እቲ መልሲ ኣብቲ መልሲ ኩሉ ዝኾነ 
የሱስ ህያው እምነት ምህላውን፡ ኣብቲ መንፈስ መስዋእትን መሃዝነትን ዕብየትን ዝኮነ መንፈስ ቅዱስ ውን 
ህያው እምነት ምህላዉ እዩ። እቲ ፍታሕ፡ ንኣዕሩኽ ናይ ባዕሎም ርእሰ ማል ክፈጥሩ ምሕያሎም እዩ። እዚ 
ምናልባት ማይክሮ (ንኡስ) ፊናንስን ናይ ንግዲ ስልጠናን ከጠቓልል ይኽእል። ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዘለዉ 
ድኻታት፡ ሃካያት ስለዝኾኑ ኣይኮነን ድኻታት ኮይኖም። ጻዕራማት ሰራሕተኛታት እዮም። እቲ ዋና 
ምኽንያት፡ ናይ ጻዕሮም ፍትሓዊ ፍረ ከም ዘይረኽቡ ጌርዎም ዘሎ፡ ሲስተማቲክ ብልሽውና እዩ። 

ኣብ ዝሓለፈ ምስ ገለ ምዕራባውያን ኣዕሩኽ፡ ንራኢናን ሓሳብናን ይቕበልዎ ኢልና ዝሓሰብናዮም፡ 
ብምሕዝነት ክንዓዪ ጀሚርና ኔርና። ሓደ ግዜ ምስ ኣብ ማእከላይ ኤስያ ዘለዉ ጋንታና ምስ ተሰሓሓብና፡ 
እዞም ብጾት “እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ጥራይ ንገሮም” ኢሎም ጸቕጢ ጌሮምለይ። ከም ኣተሓሳስብኦም፡ 
ንዓታቶም ፊናንሳዊ ደገፍ ዝገብረሎም ኣነ ስለዝኾንኩ (ንጉዕዞን ንኣገልግሎትን ዝኸውን ደገፍ)፡ እቲ ክግበር 
ዝደለኽዎ ይእዝዞም ማለቶም ኢዩ። ንሳቶም ድማ እቲ ዝረኽብዎ ደገፍ ከይንፈጎም ብምስጋእ ፈትዮም 
ከይፈተዉ ይቕበልዎ። ናተይ ግብረ መልሲ ግን ፍጹም ኣይገብሮን’የ ዝብል እዩ ነይሩ፣ ምኽንያቱ ኣነ ምስ 
የዕሩኽን መሻርኽትን እምበር ምስ ገላዩን ተኣዘዝተን ኣይኮንኩን ዝዓዪ። ብመሰረቱ ንሕና ንሓድሕድና ከም 
ኣዕሩኽን መሻረኽትን ክንሰርሕ መብጽዓ ኣቲና ኢና (ምስ ብጾተይ ኣብ ማእከላይ እስያ)። ኣንጻር ራኢና 
ዝኸይድ ዝኾነ ዓይነት ስትራተጂ ንኸይንኽተል ወሲንና ኢና። ናተይ ሓላፍነት ምኽሪ ምሃብ ጥራይ እዩ። 
ዕርክነትን ሽርክነትን ልዕሊ’ቲ ገለ ከየጋጥም ኢልና ፈሪህና ነብስና ንዕቅበሉን፡ ልዕሊ እቲ ገለ ምስ ኣጋጠመ 
ንኽፈሎ ዋጋን እዩ ዝስራዕ። 
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ምዕራፍ ሸውዓተ 

መንግስቲ ኣምላኽ ምእዋጃን ምግላጻን 

“ኣብኣ ንዘለዉ ሕሙማት ኣሕውዩ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ቀሪባ ኣላ፡ ከኣ በልዎም” (ሉቃ 10፡9) 

“እንሆ፡ ተመንን ዕንቅርቢትን ኲሉ ሓይሊ ጽላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣሎኹ፡ ዚጐድኣኩም ከኣ የልቦን” (ሉቃ 
10፡19) 

 

ሀ) ሕሙማት ኣሕውዩ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ኣውጁ 
 

ዝበዝሐ ናይ ክርስትያናት ዓለም፡ ናይ ዘረባ ዓለም እዩ. . . . . . . መጽሓፍቲ፡ ቲቪ፡ ሬድዮ፡ ሲዲ፡ ዲቪዲ . 
. . ወዘተ፥ ብገለ መዳይ እዚ የገድሰና እዩ። ምኽንያቱ ንሕና ናይ ጽቡቕ ወረ (ዜና) ኣመሓላለፍቲ ስለዝኾንና። 
ንሕና “ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር፡ ብዛዕባታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያታ 
ንዝሓትኹም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሳዕ እተዳለኹም ኩኑ፡ ግናኸ ብዓቕልን ብፍርሃትን ደኣ ይኹን” 
(1ጴጥ 3፡15) እተበሃልና ኢና። ንጎይታ ኣብ ልብና ከምዝቐደስናዮ ንምርግጋጽ (ንምምስካር) ከነጽንዕን፡ 
ክንርዳእን ድልዋት ክንከውንን ይግብኣና። ኮይኑ ግን ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ (1ቆሮ 4፡20) ከም 
ዝኣወጀሎም፡ “መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ እምበር፡ ብዘረባ ኣይኮነትን ዘላ።” ብዘረባ ጥራይ፡ ንሰባት ብዛዕባ 
መንግስቲ ኣምላኽ ከነእምኖም (ክንረትዖም) ዝክኣል ኣይኮነን። የሱስ ውን ከምኡ ክንገብር ኣይኮነን 
ዝጽበየና። 

ከምቲ የሱስ ዝኣዘዞ፡ ፈለማ ንሕሙማት ነሕዊ። ህላውነትን ሓይልን ናይታ መንግስቲ ብግብሪ ምስ ኣርኣና 
ድማ፡ ስብከትና ነካይድ። እዚ ግብራዊ ስራሕ ኣብ ቤት እቲ ወዲ-ሰላም እዩ ዝካየድ። እዚ ኣብ ሓደ ፍሉይ 
ናይ ክሩሰይድ መደብ፡ ፍሉይ ወንጌላዊ ዘገልግለሉ፡ መዛሙራን ብፍሉይ መዛሙራቶም ገይሮም ነቲ ሃዋህው 
ዘማሙቑሉ ኩነት ኣይኮነን ዝፍጸም። 

ቅብኣት፡ ኣብቲ መዛምራን ንሰዓታት ብምዝማር ዝፈጥርዎ ምዉቕ ሃዋህው ናይ ስምዒታት ዝምርኮስ 
ኣይኮነን። ቅብኣት ካብ ላዕሊ ኣይወርድን እዩ። የሱስ ሰባት ንኽፍውስ፡ ቅድም ጴጥሮስ  ናይ ሰዓት ኣምልኾ 
ይምራሓና ሽዑ እቲ ጉባኤ ምስ ሞቐ፡ ብእኡ ኣቢሉ መንፈስ ቅዱስ ይወርድ፡ ሽዑ ኢየ ኣነ ዝጽልየልኩም 
ክብሎም፡ እስኪ ኣብ ኣእምሮኻ ስኣሎ? 

ቅብኣት ናይቲ ኣባኻ ሓዲሩን ኣብ ውሽጥኻ ተነቢሩን ዘሎ መንፈስ መግለጺ እዩ። ደጊምና ሉቃስ 4፡18-21 
ምንባብ ከድልየና እዩ። ቅብኣት ኣብ ፍሉያት ሰባት ጥራይ ዝወርደሉን ዝኸደሉን ዝነበረ ዘመነ ብሉይ ኪዳን 
ኣይኮንናን ዘለና። ስጋኻ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ እዩ። ቅብኣት፣ ዝመጽእን ዝኸይድን ነገር ኣይኮነን። ምስ 
መጸ ንሓዋሩ ዝነብር እዩ። ንሕና መንበሪ ኣምላኽ ኢና። 

ዋና ጸገም ናይ ቃላት ጥራይ ምዝራብ፡ ዝኮነ ሰብ ጽቡቕ ክዛረብ ዝኽእል ሙኻኑ ኢዩ፥ መንፈሳዊ ቃና ዘልዎ 
ጥቕስታት ምጥቃስ ማንም ዝገብሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ዝገብሮ ካብ ርእሱ ጥራይ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ብጥበብ ዘረባ ጥራይ ንጭፍራ ህዝቢ ስምዒታቶም መዝሚዝካ፡ ብሉጽ ዝብልዎ 
መደብ ሰኒዕካ ከተቕርብ ይከኣልዩ። ኣብ ቤት ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ንሓደ ወይ ውን ንክልተ ሕሙማት ወይ 
ርኹሳት መናፍስቲ ዘለዎም ክትጽሊ ግን ብጥበብ ዘረባን ብሰንዓን ክትሓልፎ ከቢድ እዩ። ገና ንየሱስ 
ኣይፈለጥዎን ኣለዉ። ንዓኻ ውን ኣይፈልጡኻን እዮም።ስለዚ ወይ ይፍውሱን ይናገፉን ወይ ድማ 
ኣይፍወሱን። 
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እዚ ብዛዕባ ክንደይ ጥቕስታት ትጠቕስ ወይ ማዕረ ክንደይ መንፈሳዊ ቃና ኣሎካ፡ ወይ ውን ማዕረ ክንደይ 
ትውጭጭ ኣይኮነን። (ኣብ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ክትውጭጭን ክትነጥርን ውን ዝምችኣካ ኣይኮነን)። ሰባት 
ብምኽንያት እቲ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዘሎና ትውክልትን፡ በቲ ንዕኦም ዘለዎ ፍቕርን ምሕረትን ጥራይ እዮም 
ዝፍወሱ። 

ነታ መንግስቲ ንበጽሓ’ዶ ኣይፋልና? ነታ መንግስቲ ብግብሪ ነርእያ’ዶ ወይስ ኣይፋልና? ሰባት ነፍቅር ዲና 
ኣይፋልና? መንፈስ ቅዱስ ብሓቂ ኣብ ውሽጥና ይነብር ኣሎ ድዩ ወይስ ኣይፋሉ? 

ሕሙማት ምሕዋይ ማለት ብቀሊል ኣገላልጻ ንሰባት ተግባራዊ ብዝኾነ መንገዲ ምግልጋል ማለት እዩ። 
ከምቲ ቀደም እተባህለ “ሰባት ትግደሰሎም ምዃንካ ምስ ኣመኑ እዮም ብዛዕባ እምነትካ ዝግደሱ”። ቅድሚ 
ገለ እዋን ሓደ ብጻይ ኣብ ድራግ ፓርክ እተባህለ ቦታ ብምኻድ፡ ምስ ኣብኡ ዝነበሩ ተናበይቲ ጎደናን 
ውሉፋትን፡ ቤት ኣልቦን ክዘናጋዕ ጀሚሩ። ኣብቲ ከባቢ ብመኪና የመላልሶም፡ ገለ ካሽ ገንዘብ ብመልክዕ 
ህያብ ይህቦም፡ ኮታ ንክትቀሙሉ ፈትዩሎም። ብርግጽ እቲ ዘበዝሐ ገንዘብ ኣብ ሽጋራን፡ ዕጸ-ፋርስን፡ መስተን 
እዩም ዘጥፍእዎ። ብመኪና ከመላልሶም ከሎ ሽጋራን መስተን ሓሽሽን ንምምጻእ ምዃኑ ኣርጊጹ ይፈልጥ 
እዩ። ነገር ግን ኣገልግሎቱ ንዕኦም ቀጸሎ ድኣ። ድሕሪ ገለ ግዜ እዞም ሰባት ብዛዕብኦም ከም ዝግደስ ምስ 
ኣመኑ፡ ገለ ሕቶታት ክሓትዎ ጀሚሮም። ድሕሪ ገለ ግዜ እዚ ናይ “ድራግ ፓርክ”፡ ፍሉጥ ናይ “ጸሎት ፓርክ” 
ኮይኑ። ብኸምዚ ኸኣ ተግባራዊ ኣገልግሎት ናይ ፈውስን ምንጋፍን ምድሓንን፡ ምትካል ማሕበር ኣብ ፓርክን 
መሪሑ። 

ሎሚ ኣብ ብዘላ ማሕበር ተላዒሉ ዘሎ  ማሕበር - ኣባይቲ ናይ ምምስራት ምንቅስቓስ ኣብ ኣባይቲ ብዝግበር 
ተግባራት መንፈስ ቅዱስ፡ ከም ፈውስን ምንጋፍን ዘጠቓለለ ከም ዝኾነን ጽቡቕ ይስስን ምህላዉን’ዩ 
ዝምስከረሉ። ዝበዝሕ እዋን እቲ ወዲ-ሰላም ባዕሉ ፈውስን ምንጋፍን ዝቕበል ይኸውን፡ ወይ ድማ ካብ 
ኣባላት ስድራ ቤቱ ፈውስን ምንጋፍን ዝቕበሉ ይኾኑ። ምናልባት ሓደ ብዘረባ ጥራይ ኣሚኑ ዝጸንሐ፡ ካልእ 
መጺኡ ብዘረባ ካብቲ ዝኣመኖ ከዝብሎ ዝክኣል እዩ። ሓደ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ፡ ፈውስን ምንጋፍን ኣብ 
ህይወቱ ወይ ህይወት ዘፍቅሮም ስድራቤቱ ዝጠዓመ ግና፡ እንታይ ከም ዝኾነሉ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። ገለ 
ክርስትያናት ብፍላይ ድማ ናይ ምዕራብ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ዓለማዊ ባህሊ፡ ፍጹም ሓቂ ዝብሃል የለን ወይ ኣብ 
ፍጹም ሓቂ ኣይኣምንን እዩ ብምባል ብዙሕ ይምጉቱ። ኣብ ርእሲኡ’ውን ዝኾነ ብዓል መዚ ኣይኣምኑን 
እዮም። ወሲኾም ድማ፡ እዚ ሰብኣዊ ባህሊዚ ባዕሉ ዝተመኮሮ ጥራይ እዩ ዝኣምን፡ ካብ ቀረባ ኣዕሩኽ 
እተነግሮ ድማ ይኣምን ወይ ይቕበል። እዚ ናይ ድሕረ ምዕባለ ኣእምሮኣዊ ኣቛም ይብሃል። ኣብዚ ኣቛም 
እዚ፡ ተመኩሮ እዩ ሓቂ። ተመኩሮ ወይ ስምዒት እዩ ጭብጢ፡ ከም መወከሲ ወይ መረጋገጺ ዝውሰድ ድማ 
ናይ ኣዕሩኽ ምስክርነትን ሓባራዊ ተመኩሮን እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ብዛዕባ ክርስቶስ ምምስካር 
ንብዙሓት ክርስትያናት ተስፋ ዘቑርጽ እዩ። 

ሓቂ እዩ፡ ዓለማዊ ባህሊ ኣብ ፍጹም ሓቂ ኣይኣምንን እዩ። ኣብ ሰብ መዚ ኢና በሃልቲ ዘቕርብዎ መደረ’ውን 
ከምኡ። ኮይኑ ግን ዝኾነ ባህሊ ንልዕለ-ባህሪያውን ተግባራውን ምግላጽ እታ መንግስቲ ክፉት እዩ። የግዳስ 
ኣብዚኣ ኢዮም ለቀብ ዘብሉና! ኣብ ጉባኤና መጺኦም ዝርእይዎ ዝኾነ ልዕለ-ባህርያዊ ሓይሊ እታ መንግስቲ 
የሎን። በዚ ድማ ተግባርና ኣምሰሉነትን ንረብሓ ገንዘብን ምዃኑ ይሓስቡ። ብፍላይ እኳ ኣብ ዓበይቲ 
ክሩሳይዳትን ኣብ ቻነላት ቲቪን፡ ብዛዕባ ገንዘብ ዝያዳ ክዝረብ ስለ ዝሰምዑ ሓቃቶም እዮም። በቃ ኩሉ 
ብዛዕባ ገንዘብ እዩ። ንምንታይ ደኣ እሞ ክኣምኑና ንጽበ? እምበኣር እስኸ ንሕና ናብ ናቶም ኩነት ንኺድ 
እሞ፡ ኣብ መንጉኦምን ኣብ ስድራቤቶምን ኣዕሩኾምን ነታ መንግስቲ ብተግባር ነርእያ። ሽዑ ድማ እዮም እቲ 
ዝርእይዎ ዘለዉ ሓቀኛ ምዃኑ ዝኣምኑ። 
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ኣብ ኩሉ ወለዶታት ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ተግባር ከተርእያ ቀሊል ዕዮ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። ግናኸ፡ 
ንየሱስ ተኣዚዝና ምውጻእ እዩ ዝድለየና። ኣብ መንጎ ህዝብታት ኬድና መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ፍቕርን 
ሰላምን ዝምድናን እንበር ብዛዕባ ገንዘብን ስልጣንን ከም ዘይኮነት ከነርእያ የድልየና። 

ለ) ኣዋጅን ሞዴልን መንግስቲ ኣምላኽ 

ካብ 1970ታት ጀሚሩ፡ ብዙሕ ምንቅስቓሳት ናይ ”ሃዋርያዊ ትሃድሶ” ተራእዩ እዩ። ናይ ኩሎም እዞም 
ምንቅስቓሳት ሓባራዊ ኣተኩሮ ኣብ ምሕዳስ (ምብርባር) ስልጣን (መዝነት) ናይቶም 5 ናይ ኣገልግሎት 
ውህበታት ኮይኑ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣገልግሎት ሃዋርያ ከም ስልጣን ኣብ ልዕሊ ማሕበር። “ምምጻእ ኣብ 
መሳርዕ”፡ “ምልላይ መለኮታዊ ስርዓት”፡ “ንናይ መንግስቲ ስልጣናት ምግዛእ”፡ “ተወፋይነት ንተወከልቲ 
ስልጣናት”፡ “ንስልጣናት ምኽባር”፡ “ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣፍልጦ ምሃብ”፡ “መንፈሳዊ ኣቦነት”. . . . ወዘተ 
ዝብሉ ሓረጋት ወይ ጭርሖታት ፍሉጣት መለለዪ ናይ ከምዚኦም ዝመሰሉ ምንቅስቃሳት ኢዮም።  ቀንዲ 
ደራኺ ምኽንያት ናይዚ ኩነተ ኣእምሮ እዚ፡ ሃረማዊ ኣሰራርሓ ናይ ፖለቲካን ትካላት ንግድን፡ መንግስቲ 
ጸልማትን ኢዩ። ኣብ ሃረማዊ ስርዓት ክብርን ሃብትን ንላዕሊ ክውሕዝ ከሎ፡ ትእዛዝን ቁጽጽርን ድማ ንታሕቲ 
እዩ ዝፈስስ። ናይቲ ኣብ ላዕሊ ተቐሚጡ ዘሎ ሰብ ስልጣንን ክብርን ሃብትን ዝውሰን ብብዝሒ ናይቶም ኣብ 
ትሕቲኡ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ናይቲ ኣርከን ተቐሚጦም ዘለዉ ሰባት እዩ። 

ኣብዞም ምንቅስቓሳት “ወደ-መዝሙር ምግባር” ዝብል ዘረባ ልሙድ እዩ። ኮይኑ ግን ብኣታቶም ወዲ 
መዝሙር ምፍራይ ማለት ሓደ ኣብ ኹሉ ምንቅስቓሳቱ ፍቓዶም ዝሓትት ጊላ ምፍራይ ማለት እዩ። ዕላማ 
ናይዚ ወዲ መዝሙርነት ነቲ ኣርከን ንምጥንኻር እዩ። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዕላማ ናይ ወዲ መዝሙርነት፡ 
ልቢ ንልቢ ምውህሃብን፡ ስለ ኣዕሩኽካ ህይወትካ ምውፋይን እዩ (ዮሃንስ 15)። 

እዞም ሓደሽቲ ናይ ሃዋርያዊ ተሃድሶ ምንቅስቓሳት ኩሎም፡ ሓርነት ብመንፈስ ቅዱስ - ክብሉ እዮም 
ዘተስፍዉ። ካብቲ ዋና መለለይኦም ከኣ ዘመናዊ ኣምልኾ ብልዑል ድምጺ፡ ሳዕስዒት፡ ምውዝዋዝ ባንዴራ፡ 
ነጻ ትንቢታዊ መዝሙር፡ ከምኡ’ውን ትንቢት ምዝራብ እዩ። ሓንቲ ካብተን ዝፈትውወን ጥቕስታት ድማ 
“ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ” ትብል እያ (2ቆሮ 3፡17)። ኩሉ ደስ ዘብል እዩ። ብጀካ 
እታ “ሓርነት” ኣብ መንጎ እተን ኣርባዕተ መንደቕ ትተርፍ ምዃና ገዲፍካ። ኣብ ውሽጢ እቲ ጉባኤ ንኣካላትካ 
ዊን ከም ዝብለካ ናይ ምውዝዋዝ ሓርነት ኣሎካ፡ ካብኡ ዝሓልፍ ሓርነት ግና. . . . . . . ?  

እቲ ናይ መሪሕነት ቅርጺ፡ ኣዝዩ ጥብቂ ናይ ኣርከን ሃረም እዩ። ካብቲ ንሳቶም ተማእዛዚ ዝብልዎ  ዝተፈልየ 
ዝኾነ ኣካይዳ ወይ ልማድ ምስ ዝርከበካ፡ ንመሪሕነት ዘይብቑዕ ከም ዝኾንካ እዩ ዝሕሰብ። ኣብ ዝኾነ ነገር 
ዝብድህ (ተቓዊሙ ዝብድሆም) ሰብኣይ፡ ኣቢሰሎም ይብልዎ፣ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ሕቶታት ተላዓዕል ጓል 
ኣንስተይቲ ድማ፡ ኤዛቤል ትበሃል።  

ኣርከን እቲ እንኮ መንገዲ ዓበይቲን እተሓላለኹን ትካላት ዚመሓደርሉ እዩ፥ ንኣብነት ከም ትካላት መንግስቲ፡ 
ኬጂቢ፡ ማሪያን፡ መንግስቲ ጸልማትን ዝኣመሰሉ. . . ። ምኽንያቱ ድማ ሓደ ሰብ ወይ ኣካል ኣብ ሓደ ጊዜ 
ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኢዩ። ስለዚ ድማ ወከልቲ ስልጣናት ምምዛዝ ግድን ይኸውን። 
ብመገዲ ናይ ትእዛዝ ሰንሰለት ድማ’ዩ ጸብጻብ ዝመጽእ። ሓደ ከም ዚቐለዶ፡ ዝተወደበ ሃይማኖትን ዝተወደበ 
ገበንን ሓደ እዩ፥ እቲ ፍልልይ ማፍያ ዝበለጸ ሬስቱራንት ስለዘለዎም ጥራይ እዩ። ይኹን እንበር፡ ኣብ ናይ 
ንግዲ ዓለም ከይተረፈ ውን ኣብ ልሙዕ ቅርጺ \ደረጃታት መሪሕነት ዘይብሉ\ ትካል፡ ብዙሕ ንጥፈት ይካየድ 
እዩ፡ ዋላውን ኣብ መሪሕ ኣልቦ ትካላት። 
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ኣካል ክርስቶስ የሱስ ለማጽ ትካል እያ። ንሱ ገደብ ዘይብሉ እዩ። ንሱ ከኣሊ ኩሉን ኣብ ኩሉ ህሉውን እዩ። 
ንሱ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ጊዜ ኣሎ። ኩሉ ዝርኢን ኩሉ ዝፈልጥን እዩ። ንሱ ብናይ ትእዛዝ ሰንሰለት 
ንላዕሊ ዝድይብ ጸብጻብ ኣየድልዮን እዩ፡ ዝኾነ ስልጣን ምውካል ውን ኣየድልዮን።  

ንሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ዝኾነ ስልጣን ብፍጹም ኣይህቦን። ብርግጽ፡ “ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ” 
ንሰብ ስልጣን ሂብዎ ኢዩ (ሉቃ 10፡19)። ግናኸ ንሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ፍጹም ስልጣን ኣይሃበን። ግደ 
ሓቂ ንሱ ንከምዚ ዓይነት ትግባረ ስልጣን ብግልጺ ኮኒንዎ እዩ፦”ኣብ መንጎኹም ከምኡ ኣይኹን”! እዩ 
ዝበለ። 

“የሱስ ከኣ ጸዊዑ በሎም፡ ነህዛብ ሸየምቶም ከም ዝገዝእዎም፡ ዓበይቶም ድማ ከምዚመልኪዎም፡ ትፈልጡ 
ኢኹም። ኣባኻትኩም ግና ከምዚ ኣይኮነን፡ እቲ ካባኻትኩም ዓቢ ሙዃን ዚደልስ፡ ግዝእኩም ደኣ ይኹን። 
እቲ ካባኻትኩም ምርኡይ ኪኸውን ዚደሊ ኸኣ፡ ባርያኻትኩም ይኹን። ወዲ ሰብ ድማ፡ ከገልግልን ህይወቱ 
ምእንቲ ብዙሓት በጃ ኬሕልፋን እምበር፡ ኬገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን” (ማቴ 20፡25-28)። 

‘ሃዋርያ’ እሞ ጫፍ ናይቶም ናይ ኣገልግሎት ውህበታት ኣይኮነን ማለት ዲዩ? ኢልካ ትሓትት ትኸውን። እዚ 
ናይ ኣመለኻኽታ ጸገም ደኣ እንበር፡ ኣብ ሓዲሽ ኪዳን መሰረት ዘለዎ ኣይኮነን። 

ኣብታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም፡ ሓደ ሲሶ ካብ ህዝባ ገላዩ/ባራዩ እዮም ነይሮም። ሓደ ሲሶ ነጻ እተለቁ ባራዩ። 
እቶም ዝተረፉ ሓደ ሲሶ ድማ ጎይቶት/ወነንቲ ባራዩ ኢዮም ነይሮም። ናይቲ ጊዜ’ቲ ጊልያነት ከምቲ ኣብ ሃገረ 
ኣሜሪካ ዝነበረ ወይ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዘሎ ኣይኮነን። ኣብ ስርዓት ግዝኣት ሮማ ጊልያ ብኣገባብ 
ክተሓዝ ኣለዎ፡ ድሕሪ ዝተወሰነ ናይ ኣገልግሎት ጊዜ ድማ ነጻ ክልቀቕ ኣለዎ፥ ግቡእ ትምህርቲ ክረኪብ 
ይኽእል፡ ኣብቲ ገዛ ንዘሎ ኩሉ ንጥፈታት ዘካይድ እሙን ኣባል ስድራ ክኸውን ውን ይኽእል። ንደቆም 
ክምህሮም ይኽእል፡ ብፍረ ጻዕሩ ድማ ሓርነት ክረክብ ይኽእል።  ናጻ ዝተለቁ ባራዩ ዝበዝሕ ግዜ ናብ ናብራ 
ጊላነት እዮም ዝምለሱ፥ ምኽንያቱ ካብ ነጻ ኮይኖም ገላዩ ኮይኖም ዝህልዎም ናብራ ይበልጽ።  

እታ ‘ሃዋርያ’ ትብል ቃል ትርጉማ ‘ልኡኽ’ ማለት እያ። ንሕና ግና እንታይነት ናይ ትርጉማ ኣጥፊእናዮ ኢና። 
እቲ ዝተሓተ ባርያ እዩ እቲ ‘ሃዋርያ’። ስለምንታይ? ኣብቲ ግዜ’ቲ ጉዕዞ ከቢድን ሓደገኛን ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ 
ንዲፕሎማሲያዊ ተልእኾ ትኸይድ ተሎኻ፡ ወይ’ውን ብዙሕ ሃብቲ ሒዝካ ኣብ ትጉዓዘሉ፡ ካብ ሸፋቱ 
ብዕጡቓት ዓጀብቲ እናተሓሎኻ ኢኻ ትጉዓዝ። ብዙሕ ኣገዳሲ ዘይኮነ ነገር ሒዝካ ኣብ ትኸደሉ ድማ በይንኻ 
ኢኻ ትጉዓዝ። ስለዚ እቲ ጎይታ ነቲ መልእኽቲ ንምብጻሕ ሓደ ካብቶም ዝተሓተ ዋጋ ዘለዎም ገላይኡ እዩ 
ዝሰድድ። እዚ ሓለዋ ዘይብሉ ልኡኽ /ሃዋርያ/፡ ክዝመት ይኽእል፡ ወይ’ውን ተጨውዩ ከም ባርያ ብድጋሜ 
ክሽየጥ ይከኣል። ንጎይታኻ ንስኻ እቲ ዝተሓተ ዋጋ ዘለዎ እንተ ደኣ ኾንካ፡ ንስኻ ኢኻ እቲ ሃዋርያ (እቲ 
ዝለኣኽ)። ኣብዚ ጉዳይ ሮሜ 1፡1 ፍሉይ መልእኽቲ ተሕልፍ’ዶ ትመስል? “ጳውሎስ ባርያ የሱስ ክርስቶስ፡ 
ሃዋርያ ክኸውን እተጸውዐ፡ ንወንጌል ኣምላኽ እተፈለየ”። 

ብመሰረት ባህሊ ናይቲ ግዜ፡ ጳውሎስ ንገዛእ ርእሱ ትሕቲ ኩሎም’ቶም ባራዩ የቐምጣ ኣሎ ማለት ኢዩ። 
እዚ ግና ምስ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ? ከምይ ዘይራኸብ፡ ወንጌል መንግስቲ እኮ ንኹሉ 
ዚሰምዖ ዘበለ ብስራት እዩ። ወንጌል መንግስቲ፡ የሱስ ንጉስካ’ዩ ዝብል’ዩ፥ ጎይታኻ፥ ርእስኻ፥ ክብርኻ’ዩ፥ 

ንሱ ኣባኻ ይነብር፡ ተስፋ ክብርኻ ድማ ንሱ። 

ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽትህሉ ንዓይ ምእዙዝ ኩን ክትበሃል መቸም ጥዑም ዜና ኣይኮነን! ዝኾነ ሰብ 
መንፈሳዊ ርእስኻ እዩ ክበሃለካ፡ ንቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2፡5 ምኽሓድ እዩ። “ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ፡ እቲ 
ኣብ መጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ ውን፡ እቲ ሰብ ክርስቶስ የሱስ’’ 



55 
 

ኣብ ውልቃዊ ምድሓንና፡ ብየሱስ ጥራይ ከም ዝደሓንና፡ ንሱ ርእስና ምዃኑን ብንጹር ምፍላጥና ጽቡቕ ነገር 
እዩ። ካህን’ዩ ሕድገት ሓጥያት ዝህብ ዝብል ሙጉት ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ድማ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 
2፡5 ብምጥቃስ ነጺግናዮ። ኮይኑ ግን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ተግባራዊ ናብራ ናይ ማሕበር ምስ 
ንመጽእ፡ ንናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ዶግማ ንሰብኮ፥ እዚ ንናይ ሰብ መሪሕነት ፍጹም ምኡዙዝ ሙኳን 
ኢዩ። ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ሰብ ምስ እንግዛእ ጥራይ ኣብታ መንግስቲ ክንዓይ ከም ንኽእል ድማ ኢዩ ዝንገረና። 
ኣብ ማሕበር፡ ዝምድናና ምስ የሱስ ግድን ብሓደ ማእከላይ ሰብ ከም ዝኸውን ይንገረና። ከምዚ ምስ ዚኸውን 
ከኣ በቃ የሱስ ንሽሙ ጥራይ መራሒ ይኸውን ማለት’ዩ። የሱስ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ሓቀኛን ንጡፍን ርእሲ 
ኣካሉ እዩ። 

ንስልጣን ሰብ ምግዛእ ብምባል ኣብ ማሕበር ንምህሮ ትምህርቲ ስኪዘፍረኒያዊ ኢዩ። ምህሮና ከምዚ 
ዝተጠቕሰ ክሳብ ዝኾነ ኣመንቲ ክደናገሩን ፍረ ዘየፍርዩ ኮይኖም ክርኣዩን ዘገርም ነገር ድዩ? መሪሕነት ኣብ 
ጉዳይ እተለወጡ (ዝደሓኑ) ሓደሽቲ ነፍስት፡ እቲ ሓባራዊ ጸገም ናይ ማሕበራት ኢዩ። እዚኣቶም ሓንገድቲን 
ብነፍሶም ክሓድሩ ዝደልዩን ስለዝኾኑ፡ “ንስልጣናት ምግዛእ ክመሃሩ ኣለዎም” ይበሃሉ። 

እዞም ሓደሽቲ እተለወጡ እኮ ንጉሶም ተጓኒፍዎም ኢዩ፡ ድምጺ ንጉሶም ኣብ ልቦም ይድውል’ዩ ዘሎ። 
መንፈስ ናይቲ ንጉስ ኣብ መላእ ኣካሎም ይንቀሳቐስ’ዩ ዘሎ። ምስዚ ሓድሽ ንጉሶም ንምጉዓዝ ሓዊ ሓዊ 
እዮም ዝጨንው፡ ንጉሶም ድማ ንልቦም ብዕላማን ብፍቕሪ ንሰባትን መሊእዎም ኢዩ። እቲ ኣብ ዙርያኦም 
ዘሎ ጉባኤ (ሕብረት) ግን ብሃይማኖት ተመሪዙ፡ ብዛዕባ ገዛእ-ርእሱ እንበር ብዛዕባ ካልእ ዓለም ዘየገድሶ፡ 
ምስ ከባቢኡ ዝኾነ ዝምድና ዘይብሉ ንጹልን ናብ ነፍሳት ዘይከይድን ኢዩ።  

ብጣዕሚ ከቢዱ? ኣይመስለንን። ዝበዝሓ ማሕበራት ዳርጋ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 20 ዓመታት፡ ንምንቕቓሕ 
ይእውጃን ይጽልያን፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ኪኸውን’ዩ እናበላ’ውን ይንበያ። እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ህይወት የሱስ 
ቀቲለንን ካብኡ ኣልጊሰንን፡ ብመገዲ ናይ ምንቕቓሕ ጉባኤታት ክመልስኦ ሓኾት ይብላ። 

ንሓደሽቲ እተለወጡ ናብቲ ሃይማኖታዊ ሲስተም ንምርዓሞምን እቲ ማሕበራት ዝገብርኦ ከም ግቡእ 
ንኽቕበሉ ምግባሮምን፡ ኣዝዩ ሓያል ናይ ስነ-ኣእምሮን፡ ስምዒታዊ ድረኻን ናይ ባህሪ ምምእዛንን ስራሕ ኢዩ 
ዝሓትት። እቶም ዝደንዘዙን ዘይእዙዛትን ግን ከኣ ክርኣዩ ከለዉ ልኡማት መሰልቲ መራሕቲ፡ ኣብ እምነት 
ናትኩም ሽማግለታት እዮም ኢልካ ነዞም ሓደሽቲ ንምእማኖም ንቃል ኣምላኽ ጠዋዊኻን ዓሚጽካን እዩ 
ዝግበር። እዚ መስርሕ ምግባር ጵሮሰሊት እንበር፡ ሰዓቢ የሱስ ምግባር ኣይኮነን። እዚ ሰባት ኣብ ክንዲ 
ንየሱስ ነቲ ትካል (ማሕበር) ምእዙዛት ንክኾኑ ዝግበር ጻዕሪ እዩ። 

እዚ እሙንነት ንመሪሕነት ኣብ ማሕበር፡ ልክዕ ከምቲ ኣብ ማፊያ ዝሕተት እሙንነት እዩ። ኩሉ ግዜ እሙን 
ኢኻ፡ ዋላ እቶም ብልዕሌኻ ዘለዉ ጌጋ ይገብሩ ከም ዘለዉ እናፈለጥካ፡ ሓቂ ክትጉዕጸጽ እናረኣኻ፡ እሙን 
ኢኻ። ሕቶ እሙንነት ልዕሊ ሕቶ ሓቅነት እንተድኣ ተሰሪዑ፡ ካብዚ ንደሓር ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ የሎኻን 
ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ኢኻ ዘሎኻ። ኣብ ናይ ገበን ውድብ ኢኻ ዘሎኻ። ዝበዝሕ ግዜ እቶም መራሕቲ 
ሃይማኖት ብሓቂ ምስ ትፋጠጦም፡ ከይሲ ኢዮም ዝኾኑኻ። 

እዚ ምስ ሉቃስ 10 እንታይ ዝምድና ኣለዎ? መንግስቲ ኣምላኽ ቀረባ ኣላ ኢልና ንእውጅ፡ ንቕድም ብምሕዋይ 
ሕሙማት ነታ መንግስቲ ብግብሪ ምስ ኣርኣናያ እዩ። ከመይ እዩ እቲ ዲናሚክ ኣብዚ? እናጸለኻ ከሎኻ 
ሕሙም ውሉድ፡ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ምስ ዝፍወሱ፡ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ ኢዩ ዘጋጥም? ኣዝዮም ኣዕብዮም 
እዮም ዝርእዩኻ። ነዛ ዲናሚክ ተጠቒምካ ከም ንጉስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ግናኸ ናትካ ግብረ መልሲ 
እንታይ እዩ ክኸውን? ናትካ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እያ ኢልካ ምእዋጅ እዩ። ጳውሎስን 
በርናባስን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 14፡8-18 ከምኡ እዮም ዝገበሩ፡ `ንሕና ድማ ከማኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ 
ኢና’’። እንታይ ማለት እዩዚ? እዚ ማለት ሰማዕትኻ ናብታ መንግስቲ ንኽኣትዉ ምርጭኦም ምስ ዝኸውን፡ 
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ልክዕ ከምቲ ንዓኻ  ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሕማምን ርኹሳት መናፍስትን ዘሎካ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ። ንስኻ 
ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝእውጅ ሃዋርያ ጥራይ ኢኻ፡ ሰባት ድማ ነታ መንግስቲ ብግብሪ ይርእይዋ እሞ፡ ናብኣ 
ይጽንበሩ፥ ንየሱስ ነቲ ንጉሶም ድማ ብግሎም ይፈልጥዎ። 

ስልጣን እቲ ንጉስ ኣብ ልዕሊ ንግስነት ጸልማት ብተግባር ብምርኣይ ኢና ነታ መንግስቲ ነግህዳ። ኣገልጋሊ 
ኹሉ ብምዃን ድማ ናይታ መንግስቲ ሞዴል ንኸውን። ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ማእከላይ ኣይንኸውንን፡ 
ኣብ ልዕሊ ካልኦት ድማ መንፈሳዊ ርእስነት ኣይንጭብጥን። እዚ ብፍላይ ንካብ እስላም ባህሊ ዝመጹ ኣዝዩ 
ተኣፋፊ እዩ። እዚኣቶም ንሓቂ ብፍጹም ልብን ሓይልን ዝደልዩ እዮም፡ ሓቂ ኢሎም ንዝኣመንሉ ድማ ክመቱ 
ድልዋት እዮም። ትርጉም እስላም ንኣምላኽ ምግዛእ ማለት እዩ። ይኹን እንበር፡ንሓደ ናይ እስላም ድሕረ 
ባይታ ዘለዎ፡ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽኣቱ፡ ንሓደ ናይ ባዕዲ ሃይማኖታዊ ባህልን፡ ሃረማዊ ስርዓትን 
ክግዛእ፡ ወይ ናብ ሓደ ናይ ባዕዲ ህንጻ (ናይ ምስዮን) ክኣቱን ክመሳሰልን ምስ ዝንገሮ፡ ኣዝዩ ከቢድ ጸርፊ 
እዩ። ምኽንያቱ ከምዚ ዓይነት ተምበርካኽነት ጌጋ ምዃኑ ኢዩ ካብ ፍጹም ልቡ ዝኣምን። መንግስቲ ኣምላኽ 
ኣብ ቤቱን ኣብ ባህሉን ኢና ነርእዮ። ንሕና ብፍጹም እቲ ንጉስ ኣይኮናን። ንሕና ኣገልገልቲ ኢና። ኣገልግሎትና 
ድማ ሰባት ነታ መንግስቲ ርእዮም ብሓርነት ብመገዲ የሱስ ናብኣ ክኣትዉን፡ ንበይኑ ንየሱስ ክግዝኡን እዩ። 
ብርግጽ፡ እዚ ንኩሎም ባህልታትን ኣህዛብን ሓቂ ኢዩ። 
 

ሐ) መን’ዩ እቲ ሓላፊ ወይ መራሒ? 

ኣብ ዝኾነ ትካልን ቤት ክርስትያንን እታ ቀዳመይቲ ሕቶ፡ መን’ዩ ሓላፊ? ትብል ኢያ። እዚ ኣብ ኣእምሮና 
ዝተሳእለ ናይ ሃረምን ኣርከንን ቅርጺ ምምሕዳርን ስልጣንን፡ ብዛዕባ ናይ ዝኾነ ትካል ወይ ማሕበር ናይ 
ስልጣናት ቅርጺ ክንፈልጥን፡ ርእስና ኣበይ ክትኣቱ ከም ትኽእል ክንሓስብን ይድርኸና። እዚ ሓድሽ ሃዋርያዊ 
ምንቅስቃስ፡ ነቲ ዘይተርፍ ግጭት ብዛዕባ ራኢን ኣንፈትን ኣመቃርሓ ጸጋታት (ትሕዝቶ) ኣብ ከባቢያዊት 
ማሕበር፡ ንምፍዋስ ብማለት ብጽኑዕ እተማእከለ ስልጣንን ቁጽጽርን ከረጋግጽ ኢዩ ፈቲኑ። ቀየስቲ ናይዚ 
ምንቅስቃስ ነቲ ኣብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ዝነበረ ኣገባብ “ናብ ናይ ቀደሙ መሊስናዮ” ኢዮም ዝብሉ፡ ኮይኑ 
ግን እዚ እቲ ናይ ጥንቲ ጳጳሳዊ ስርዓት ጥራይ ኢዩ። 

ጳጳስ፡ ካርዲናል፡ ኣቡን፡ ካህን፥ ንሃዋርያ፡ ነቢዩ፡ ጓሳን ሽማግለን ተኪኦሞም። እዚ ስርዓት እዚ ብዙሓት 
ንኣሽቱ ጳጳሳትን፡ ቁጽሪ ዘይብሎም ባሮትን ኢዩ ዝፈጥር። ብዙሕ ጸገም ድማ ኢዩ ዝፈጥር። ምስታ ቀዳመይቲ 
ማሕበር ዘዛምድ ድማ የብሉን። ሃረማት ንምዉታት ሰባት ኢዮም ተሃኒጾም። ሃረማት ብባሮት ኢዮም 
ተሃኒጾም። ንምንታይ ኢዮም ብዙሓት ሰባት ገና ሕጡብ ንፈርኦን ዝሰርሑ ዘለዉ? ሉቃስ 10 ምስ ንምልከት 
ግን እተፈልየ ስእሊ ኢና ንረክብ። ኣብታ ቀዳመይቲ ማሕበር ከመይ ኢዩ ነይሩ? ናብ ናይ ሓደ ሰብ ቤት ምስ 
ትኸይድ፡ ኩሉ ጊዜ ጋሻ ኢኻ፡ ኩሉ ጊዜ ኣገልጋሊ ኢኻ። ብፍጹም ሓላፊ ክትከውን ኣይትኽእልን። ገዛኹም 
ከምዚ ግበርዎ፡ ኣቑሑትኩም ናብዚ ግበርዎ፡ ባህ ዝብለኒ መግቢ ግበሩለይ…………… ወዘተ ምባል መቸም 
ኣይትጅምርን ኢኻ። ናትካ ዋና ስራሕ ነቶም ዝተቐበሉኻ ስድራ መንግስቲ ኣምላኽ ከተርእዮም፡ ደቀ 
መዛሙርቲ ጌርካ፡ ጓሶትን ኣቡናትን (ሽማግለታትን) ስድራቤቶምን ኣዕሩኾምን ንክኾኑ ምዕላም ኢዩ።(ኣብ 
ሓድሽ ኪዳን ንጓሶት ኣቡናት ወይ ሽማግለታት፡ ለዋዊጡ ከም ሓደ ኢዩ ዝጥቀመሎም ዝነበረ፥ ግብሪ ሃዋርያት 
20፡17,28 ተመልከት)። ባህርያዊ ስልጣንን ጽልዋን መግለጽን መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ብመገዲ ቀሊል 
ዝምድናዊ መዋቕር፡ ከም ስድራቤትን ናይ ዕርክነት መርበብን ኢያ ትሰርሕ። 

እቲ ዘሕዝን ኩነት ኣብ ብዙሓት ያታውያን ማሕበራት፥ ናይ ኣባይቲ ስልጣንን መዝነትን ምዕናወንን፡ ናይ 
ትካላት (ቤተ ክርስትያናት) ፕሮግራማት ንናይ ስድራቤት ግዜን ጸዓትን ከም ዝበልዖ ምግባረንን ኢዩ። ሓደ 
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ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ኣብ ኣመንቲ ስድራቤት ዝዓብዩ ህጻናት፡ ኣብ ብጽሕና ክኣትዉ ከለዉ እምነቶም ይሓድጉ 
ምህላዎም ኢዩ። 

መንግስቲ ክትእውጅ ከሎኻ፡ ምስኡ’ውን ብዛዕባ’ቲ ሓድሽ ወደ-መዝሙር ትእውጆ ነገር ኣሎ። ንሱ ኣባል 
መንግስቲ ክህነት፡ ቅዱስ ህዝቢ፡ ሕሩይ ወለዶ (1ጴጥ 2፡1-10)፡ ውሉድ እቲ ሰማያዊ ኣቦ (1ዮሃ 3፡1-3)፡ 
ብደም የሱስ ናብ መቅደስ ምእታው ደገ ዝረኸበ (እብ 10፡19-25, 12፡22-24)፡ ናብ ኩሉ ሓቂ ዝመርሕ 
መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ (ዮሃ 16፡13-15, 1ዮሃ 2፡ 24-27)፡ ኣምላኽ ንሕጋጋቱ ዝጸሓፈሉ ሓድሽ ልቢ 
ዘለዎ(2ቆረ 3፡3)፡ ክብሩን ርእሱን የሱስ ዝኾነ (ቆሎ 1፡18)፡ ከምኡ ውን ብክርስቶስ ኩሉ ዝተዋህቦ (ኤፌ 
1፡3, 1ቆረ 3፡21-23) ኢዩ። 

ብኸመይ ኢዩ ናይ ሰብ መሪሕነት ኣብዚ ዝገጥም? እቲ ዋና ተግባር ናይ ኣገልጋሊ- መሪሕነት፡ ኣብቶም 
ብክርስቶስ ዘለዉ ዘለካ እምነትን ተኣማንነትን ብምንጽብራቅን፡ ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ፍጹም ትውክልቲ 
ብምርኣይን ኢኻ ነታ መንግስቲ ተግህዳ። ናይ ሰባት መሪሕነት እንበኣር ብዛዕባ ምፍቃርን፡ ንሰባት ናብ 
ጎይትነት ክርስቶስ ብምልኣት ምልቃቕን እዩ። 

“ብእምነት ቆይምኩም ኣለኹም እሞ፡ ደገፍቲ ሓጎስኩም ደኣ ኢና እምበር፡ ኣብ ልዕሊ እምነትኩም 
ክንጉይተት ኣይኮንናን”(2ቆረ 1፡24)። 

ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ቆረንጦስ፡ ጳውሎስ ንሰብ ቆረንጦስ ጉዳዮም ከዐርዩ ክምዕዶምን፡ ነቲ ኣብ ሓጢያት 
ዘሎ ሓው ድማ ናብ ድስፕሊን ከምጽዎ ብቀጥታ ተዛረቦም እምበር ናብቶም ሽማግለታት ጽሒፉ ከምኡ 
ክገብሩ ኣይኣዘዘን። ዝኾነ ናይ ምውካል ፕሮቶኮል ወይ ናይ ትእዛዝ ሰንሰለት ኣይተኸተለን። ናብ ብዘላ እታ 
ማሕበር ጽሒፉ፡ በቲ እተማህርዎ ቅድስና ክነብሩ ይምሕጸኖም። የፍቅሮም ኢዩ ኩሉ ግዜ ብኽሳርኡ ከም 
ዘገልግሎም ድማ ይፈልጡ ኢዮም። 

ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ፡ መሪሕነት ማለት ኣብነት ሙዃንን ምምዓድን ማለት ኢዩ። ንኣሕዋት ብዛዕባ ልቦናን 
ዕሽነትን ማዕዳን ምኽርን ይወሃብ ኢዩ፡ እቲ ውሳኔ ግን ንባዕሉ ነቲ ሰብ እዩ ዝግደፍ፥ ኣብ ዝወሰኖ ድማ 
ይነብር። እዚ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓላፍነቶም ባዕሎም ክዋጽእዎ ምግዳፎምን፡ ንየሱስ ድማ ንማሕበሩ ክሃንጻ 
ምሕዳጉን እዩ። ኣብ ዘመናዊት ማሕበር መሪሕነት ማለት ፍቃድ ምሃብ ማለት ኢዩ። እወ ወይ ኣይፋል 
ምባል ኢዩ። እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይከ ኣይትገብርን ክነግሩኻ ምስ ዝጅምሩ፡ ቁጽጽርን ትእዛዝን 
ኮይኑ ማለት ኢዩ፡ ውጽኢቱ ድማ ምስ ኣምላኽ ሓቀኛ ምሕዝነት ክገብር ዘይክእል ጎባጥ ውሉድ ምፍራይ 
ይኸውን። 

ኣብ ዓቢ ትካል፡ ቁጽጽርን ትእዛዝን ግድን ክህሉ ኣለዎ ተባሂሉ ኢዩ ዝእመን። ምናልባት! ማሕበር የሱስ`ከ 
ዓባይ ትካል ምዃና ዲዩ? ንየሱስ ተኣዚዝና ኣብ ኣባይቲ ደቀ-መዛሙርቲ ምስ ንገብርን ምስ ነሰስኖን፡ ነፍሲ 
ወከፍ ማሕበርን ነፍሲ ወከፍ ኣባል ድማ ነቲ ካብ ጎይትኡ ናይ ምስማዕን ምእዛዝን ውርሻ ድልው ኮይኑ ኢዩ 
ዝቅጽል። የሱስ ሞዴል ናይ 12 ማሕበር ኢዩ ኣርእዩና። ማሕበር የሱስ ክርስቶስ ኣካሉ ሙዃና ኢያ። እዘን 
ንኣሽቱ ታህዋሳት ኣብ ብዘላ ንግስነት ሮማ ተራቢሐን፡ ዓሰርተ ሚእታዊት ናይታ ንግስነት ሰዓብቲ የሱስ 
ኮይኖም። እዚ ክኸውን ከሎ፡ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣይነበሮምን፡ ኣርከን ኣይነበረን፡ ኣርከናዊ ስርዓት 
ቁጽጽር ዘተግብርሉ ሲስተም ኣይነበረን፡ ወይ ዝኾነ ማእከል ምወላን ምምቅራሕን ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። 
ነፍሲ-ወከፍ ኣማኒ ንመራሒኡ ኣብ ልቡ ጸይርዎ ኢዩ ዝንቀሳቀስ። ነፍሲ-ወከፍ ኣማኒ ብመጠን እቲ ኣብ 
ልቡ ዘሎ ኢዩ እሙን ኮይኑ ዝራባሕ። ጸገም ዝፍጠር፡ ናይ ሰብ መሪሕነት ኣብ መንጎ እቲ ርእስን ኣካሉን 
ክኣቱ ምስ ዝጅምር ኢዩ። 
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እዛ ሎሚ ንርእያ ዘሎና ማሕበር፡ ነታ የሱስ ዝምነያ ናይ ሓቂ ማሕበር ንከይንርድኣ ጋሪዳትና ኣላ! የሱስ 
ማሕበሩ ክትምለስ’ዩ ዝደሊ’ዘሎ! ናይ ሰባት መሪሕነት ግድን ኣድላዪን ኣገዳስን ኢዩ ብማለት፡ ኣእምሮና 
ስለዝተቓነየ፡ የሱስ ብተግባር ንማሕበሩ ከም ዝመርሕ ምግማት  ክሳብ ዝሰኣኖ ኮይኑ ኣሎ። ኣእምሮና 
ንድሌት መሪሕነት ሰባት ብፍሉይ ስለ እተቓነየ፥ የሱስ ጥራይዩ እቲ እንኮ መራሒ ማሕበር ንዝብል ኩሉ፡ 
ከም ሓደ ዓላዊን ኣዋዲ ዘይብሉን ንቆጽሮ።  

የሱስ ኣብ ሉቃስ 10 ብዝገለጾ መሰረት ኣየናይ’ዩ ንማሕበር ዝያዳ ዝገልጻ? ዓቢ ገረብ ወይስ ንእሽቶ ቆጥቋጥ? 
ሓርማዝ ወይስ ማንቲለ? እቲ መልሲ ንጹር እዩ! ንእሽቶ ቆጥቋጥን ማንቲለን ኢዩ። ንምንታይ ድኣ ሰባት ዓቢ 
ገረብን ሓርማዝን ክሃንጹ ሓኾት ይብሉ ኣለዉ? ኣብ ልዕሊ ዓቢ ገረብን ኣብ ዝባን ሓርማዝን ዝፋን ክትሰርሕ 
ዝከኣል ኢዩ፥ ኩሉ ዓለም ድማ ኣብ ዝፋንካ ተቐሚጥካ ይርአየካ እሞ ክንዲ ምንታይ ዓቢ ሚኒስትሪ ከም 
ዘሎካ ይምልከት። ኣብ ልዕሊ ንእሽቶ ቆጥቋጥ ኮፍ ክትብል፡ ኣብ ዝባን ማንቲለ ክትውጣሕን ግን ብሃም 
ኢዩ ዘምስለካ። 

ሓንቲ ቆጥቋጥ ኣብ ግራት ምስ ትዘርኣ፡ ተጋሪ /ተንፈሓዂ/ ትሰድድ እሞ ካልእ ቆጥቋጥ ትበቁል። እዛ ሓዳሽ 
ቆጥቋጥ ርእሳ ዝኸኣለት ናታ ሱር ዘለዋ፡ ባዕላ ማይን ማዕድናትን ትምገብ ትኸውን። እንደገና እዘን ቆጥቋጣት 
ተንፈሓዂ ይሰዳ እሞ ካልኦት ቆጥቋጣት ይዓብያ። እዘን ኩለን ቆጥቋጣት ኣብ ንሓድሕደን ዝምድና ኣለወን፡ 
ነገር ግን ርእሰ ዝኸኣላ እየን። ኣየነይቲ ኢያ እታ ቀዳመይቲ ቆጥቋጥ ክንፈልየሉ ኣብ ዘይከኣል ደረጃ ድማ 
ይበጽሓ። ክልተ ማንቲለ ብሓባር ንበይነን ንክልተ ዓመት እንተ ሓዲግካየን፡ ኣሽሓት ማንቲለ ኢኻ ትረክብ። 
ኣብ ክልተ ዓመት ክልተ ሓራምዝ ሓደ ሓርማዝ ጥራይ እዮም ዘፍርዩ፥ ነዚ ንምግባር ዘህልኽዎ ጸጋታት 
/ትሕዝቶ/ ድማ ማእለያ የብሉን። 

ጸገም ናይ መራሕቲ-ኣልቦ ትካላት፡ ብቀሊሉ መመንጨዊ ውልቃዊ ረብሓ /ሃብቲ/ ክትገብረን ኣዝዩ ከቢድ 
ስለ ዝኾነ ኢዩ። ኣርከን ዋሕዚ ሃብቲ ኢዩ ዝፈጥር። ከምቲ ዝብልዎ፡ ‘’ነገራት ከመይ ይሰርሕ ክትፈልጥ እንተ 
ደሊኻ፡ ንዋሕዚ እቲ ገንዘብ ተኸተሎ’’። ጉዳይ መሃያን ፊናንሳዊ ውሕስነትን፡ እቲ ገዚፍ ዕንቅፋት ንኣብ 
ሞያዊ ናይ ሚኒስትሪ ቦታታት ዘለዉ ሰባት ኢዩ። 

ሓደ ብጻየይ ኣብ ሓደ ቤት-ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሚኒስትሪ ናይ ዶክተረይት ትምህርቲ  ኣብ 
ዝከታተለሉ ዝነበረ እዋን፡ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ዶክተረይትን ማስተርስን ሕጹያት ብዛዕባ ህይወት ዘለዋ 
ማሕበር (organic church) ምዝርራብ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ፡ እቲ ሓቀኛ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሞዴል 
`ታህዋሳዊት ማሕበር` ሙዃኑ ኣሚኖም። ይኹን እንበር ገዚፍ ጸገም ኢዩ ዘለዎም። እዚ ኹሉ ዓመታት 
ዝተማህሩ ኣብ ዓበይቲ ማሕበራት ሞያውያን ኣገልገልቲ ኮይኖም ንኽቁጸሩ ኢዩ። ነዚ ግቡእ ሓሳባት ናይ 
ታህዋሳዊት ማሕበር ተቐቢሎም፡ ኣብ ባይታ ድማ ዓበይቲ ኣብያተ ክርስትያናት ምህናጽ ሓዲጎም ደቀ-
መዝሙር ከፍርዩ ምስ ዝውስኑ፡ ከም ሳዕቤን ናይ ውሳኔኦም ንህይወቶምን ስድራቤቶምን ዝጥውርሉ መንገዲ 
/ኣታዊ/ ሃሰው ክብሉ ክግደዱ እዮም። 

 

መ) ኩሉ ግዜ ኣገልጋሊ እንበር ጎይታ ኣይኮንካን፡ ጉዳይ ሽማግለታት’ከ?  

ኣብ ሉቃስ 10፡ ብኡ ኣቢልና ውን ኣብ መላእ ሓድሽ ኪዳን ምስ ንምልከት፡  ንናይ ኣባይቲ ማሕበር ዝውክል 
15 ቀጥታዊ ጥቕስታት ክህሉ ኸሎ፡ 15 ድማ ንኣባይቲ ማሕበር ዝውክል ዘይቀጥታዊ መወከሲ ኣሎና (ጥብቆ 
2 ተመልከት)። እዚ እቲ ወዲ- ሰላም ንስድራቤቱን ንኣዕሩኹን ጓሳ /ሽማግለ/ ንሙዃን ዝዕለመሉ ስፍራ 
እዩ። 
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ጽቡቕ፥ ግን ምሻም /ordination/ ሽማግለታት ድኣ ከመይ ኢዩ ክኸውን? እዚ ሽመት ንኣርከን ዝእምት’ዶ 
ኣይመስልን? እዚ ነገር ምስቲ ናይ ኦርጋኒክ ማሕበር ራኢ ብኸመይ ይጋጠም? ብመጀመርያ ካብቲ ምሻም 
(ordain) ዝብል ቃል እንተረሓቕና ኢዩ ዝምረጽ። ምሻም (ordination) ከምቲ ኣብ ትካላት ሃይማኖት 
ዝጥቀምሉ፡ ሓደ ተሪር መልእኽቲ ዘሕልፍ ስርዓት ኮይኑ፥ ኣብቲ ስርዓት ናይ ኣርከን ሓደ ብላዕሊ ዘሎ 
ንብታሕቲ ዘሎ ስልጣንን ሓይልን ማዓርግን ከልብሶ ከሎ ኢዩ። ይኹን እንበር፡ እቲ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ 
ጢሞቴዎስ 3 ከምኡ ውን ቲቶስ ሓደ፡ እተዛረበሉ መስርሕ ናይ ሽመትን ስልጣንን ምዕዳል ኣይኮነን። እዚ 
ብቕልል ዝበለ መገዲ፥ ኣብ ሰባት እተቐመጠ ጸጋ ምልላይን ኣፍልጦ ምሃብን ኢዩ። እቲ ቀንዲ መለለይኡ 
ድማ ብጹሕ ፍረ ምህላዉ ኢዩ። ኣብ ምብራቓዊ ባህሊ ንዕድመን ናይ ህይወት ተመክሮን ዘብሰሎም 
ሽማግለታት ዝወሃብ ክብሪ ምዝካር ከድሊ ኢዩ። እዚ ከምቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ክእለትን ካሪዝማን ኣለዎ 
ኢልካ ንሓደ መንእሰይ ላዕሊ ክብ ተብሎ ኣይኮነን። እቲ ብምኽንያት እቲ ዝሓለፍዎ ዕዉት ናይ ህይወት 
ተመኩሮ ሽማግለ ንሙዃን ንዝበቕዑ ዝወሃብ ምብራቓዊ ክብሪ እዩ። 

ጳውሎስ ናብ ቅሬጤስ ከይዱ ብዙሓት ናይ ኣባይቲ-ማሕበራት መስሪቱ። ድሕርዚ ኣብ ቲቶስ ሓደ ንቲቶስ 
ተመሊሱ ሽማግለታት ከለሊ ይነግሮ። ነገር ግን እቲ መዐቀኒ ባህርያትን ዝምድናዊ ጭውነትን እንበር ውህበት 
ወይ ሰብኣዊ መንነት ከይከውን ይምሕጸኖ። ብመንጽር ሉቃስ 10 ምስ እንርእዮ፡ ኣብ ቤቱን ካብ ቤቱ ወጻኢ 
ኣብታ ከተማ ንዘላ ማሕበርን ዝመክር ወይ ዝኣሊ ሽማግለ ካብ ነፍሲ-ወከፍ ናይ ቤት-ማሕበር ንኽፈሊ 
ኢዩ። 

ገለ ናይ ኣባይቲ-ርእሲ ዝኾኑ /ኣቦታት/፡ ሽማግለ ከብሎም ዝኽእል ፍረ ኣብ ህይወቶም ዘይብሎም ይኾኑ። 
እቶም ዘለዎም ግና ናይ ማሕበር ቅሬጠስ ሽማግለታት ይኾኑ። ሓደ ሰብ ሽማግለ ተባሂሉ ምስ ተመዘዘ /ምስ 
ተፈልየ/ ኣብ ቤቱ እንታይ ለውጢ ይመጽእ? ምንም። ኮይኑ ግን እቲ እተፈልየ ሽማግለ ንኻልኦት ኣብታ 
ኸተማ ዘለዋ ናይ ኣባይቲ-ማሕበራት ከም ዝድግፍ ኣፍልጦ ይወሃቦ። 

ብመሰረት እዚ ሓሳባት፡ ጳውሎስ ኣብ ሽማግለታት ኤፌሶን ከመይ ከም ዝገበረ ንመልከት። ሓደ ዓይነት 
መስርሕ ምትካል ማሕበር፡ መርመራ ምምዛዝ ሽማግለታት ኢዩ ኣብ ኤፌሶን ውን እተገብረ (ማለት ከምተን  
ካልኦት ማሕበራት)። ኣብ ናይ መወዳእታ ጉዕዝኡ ንየሩሳሌም ጳውሎስ ንሽማግለታት ኤፌሶን ጸዊዑ ከም 
ዘጠንቀቖም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 20፡24-30  ተጻሒፉ ኣሎ፡- 

 

“ኣነ ምስ ኣግለስኩ፡ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያት ተዃሉ ከም ዝኣትውኹም፡ እፈልጥ ኣለኹ። ካባኻትኩም 
ውን፡ ንደቀ-መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስዕቡ፡ ቄናን ነገር ዝምህሩ ክትንስኡ ኢዮም”  

 

ክልተ ሓደጋታት እዩ ዝርኢ ዘሎ። ሓደ “እኩያት ተዃሉ” ካብ ግዳም። ነዚ ሓሳባት ብዛዕባ እቶም ስልጣንን 
ገንዘብን ጥራይ ዘገድሶም ናይ ሓሶት ሃዋርያት ክዛረብ ከሎ ኣብ 2ቆረ 11 ደጊሙ ተዛሪብሉ ኣሎ። 
ብዛዕባ’ዚግዳማዊ ሓደጋ ንቲቶስ ውን ተዛሪብዎ ኣሎ። 

“ንሳቶም ርኹስ ረብሓ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ዘይግባእ እናመሃሩ፡ ንብዘሎ ኣባይቲ ዝገላብጡ፡ ምዕባስ 
ኣፎም ግቡእ ኢዩ” (ቲቶ 1፡11)  

እቲ ካልኣይ ሓደጋ ብውሽጢ ኢዩ። እቲ ካብ ውሽጢ ዝመጽእ ሓደጋ፡- ገለ ካብ ሽማግለታት ንደቀ-
መዛሙርቲ ናብኦም ክስሕብዎም ኢዮም። ኣብዚ እቲ ዲናሚክ ከመይ ኢዩ? ሽማግለ ሓደ ኣብ ቤቱ ንዘላ 
ማሕበርን ኣብታ ኸተማ ንዘለዋ ካልኦት ናይ ኣባይቲ ሕብረታትን ክኸውን ኣፍልጦ እተዋህቦ ኢዩ። በዚ 
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መሰረት እቲ ቀዳማይ ዕማም ናይ ሽማግለታት፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ግብሪ ብምግሃድን ሞዴል 
ብሙዃንን መንፈሳዊ ጥዕና ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ማሕበር-ኣባይቲ ከም ዝሕሎ ምግባር ኢዩ። ካልኣይ፥ 
ብኣንብሮ ኢድ ናይ ፈውሲ ኣገልግሎት ምክያድ። ሳልሳይ፥ ምስተን ካልኦት ከባብያውያን ማሕበራት ዝምድና 
ምግባር ኢዩ፥ እዚ ማለት ምስታ ኣብታ ከተማ ወይ ኣብቲ ጂኦግራፊካዊ ከባቢ ዘላ ማሕበር ማለት ኢዩ። 
ራብዓይ፥ ሓደሽቲ ናይ ኣባይቲ-ማሕበራት ብምኽፋት ንኽራብሓ ምድጋፍ ኢዩ። ሓምሻይ፥ ካብ ከባብያዊ 
ኣገልግሎት ወጻኢ ዝግበር ንጥፈት ምስላጥ፥ እዚ ማለት ከምቲ ጳውሎስ ካብ መቆዶንያን  ቆሮንጦስን ንኣብ 
ይሁዳ ብጥሜት ዝተጠቕዑ ኣሕዋት ዝወሰደሎም ውህበት ማለት ኢዩ። ገለ ሽማግለታት ነዘን ሓሙሽተ ናይ 
ኣገልግሎት ተግባሮም ሕዲጎም፡ ንዘለዎም ውህበት ተጠቂሞም ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣዘናቢዖም፡ ካብ ካልኦት 
ናይ ኣባይቲ-ማሕበራት ኣመንቲ ናብኦም ይስሕቡ። ኣብ ቤቶም ነቲ ኣብ ሉቃስ 10 ዘሎ መምርሒ እናተኸተሉ 
ምስ ዝቕጽሉ ኩሉ ግዜ ዓየይቲ /ኣገልገልቲን ባሮትን/ ኢዮም። ኩሉ ጊዜ ናብ ሓድሽቲ ኣባይቲ ብምኻድ 
ሰዓብቲ የሱስ ንክኾኑ ኢዮም ዝድግፍዎም። ነገር ግን ሽማግለታት፡ ንደቀ-መዛሙርቲ ናብ ርእሶም 
ክስሕብዎም ምስ ዝጅምሩ፡ ነገስታት ኢዮም ዝኾኑ። ዘለዎም ውህበትን ቅብኣትን ናይ ሰብኣውነት ሓይልን 
ተጠቂሞም ንቦታ ክርስቶስ ኣብ ማሕበሩ ይምንጥልዎ። ጽኑዕ ማእከል ናይ ስልጣንን ጽፍሕን ሃብትን 
ብምህናጽ፡ ንመስርሕ ምርባሕ እታ መንግስቲ ይዕንቅፉ። ጳውሎስ ከም ዘነጸሮ እቶም ናብቲ ግቡእ ዕዮ 
ምኻድ ገዲፎም፡ ሰባት ናብኦም ከም ዝእከቡ /ዝስሓቡ/ ዝገብሩ፡ “ቄናን ነገር ብምዝራብ” ጥራይ ኢዮም 
ክገብርዎ ዝኽእሉ። 

እቲ ዘገርም ኣብ ዘመናዊ ምድረ-ክርስትያን፡ እቶም ብዙሓት ሰባት ናብኦም ዝስሕቡ ኢዮም ዕውታት 
ዝበሃሉ። ነዚ ዓወት እዚ ብኸመይ ይገብርዎ ክምህሩ ድማ ኮንፈረንሳት የዳልዉ። ብመሰረት ሃዋርያ 
ጳውሎስ፡ እዚኣቶም ንኻልኦት ከመይ ጌሮም “ቄናን ነገር” ከም ዝዛረቡ ኢዮም ዝምህርዎም ዘለዉ። ብርግጽ፡ 
ሽማግለታት ይፍለዩ /ኣፍልጦ ይወሃቦም ኢዩ/። ኮይኑ ግን ንኻልኦት እንታይ ክገብሩ ኣለዎም፡ እንታይሲ 
ክገብሩ የብሎምን ብምንጋር ኣይኮኑን ዕዮኦም ዘተግብሩ። ፍቓድ ወሃብትን ከላእትን ኣይኮኑን። እዚኣቶም 
ኣገልገልቲ ሰባት ኢዮም፡ በተን “ንሓድሕድኩም” ዝብላ ትእዛዛት ብምምልላስ ድማ ኣርኣያ ይኾኑ። ካልኦት 
ከመይ የገልግሉ ምውሳን ናታቶም ዕዮ ኣይኮነን። ፍቓድ ምሃብ ወይ ምኽላእ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሽማግለነት 
ኣይኮነን። 

ናይ ሓድሽ ኪዳን ሽማግለታት ብጹሓትን እሙናት መራሕቲ ናይ ማሕበራት-ኣባይቲ ኮይኖም፡ ንካልኦት 
ኣባይቲ ከገልግሉ ብምኽኣሎም ድማ ኢዩ እቲ ቀንዲ መለለይኦም። ንርእሶም ሰባት ክስሕቡ ምስ ዝጅምሩ 
ግና፡ ኣገልግሎት ኣቕኒኖም ማለት ኢዩ። ወሃብቲ ፍቓድ እንተ ኾይኖም ንቦታ የሱስ ኣብ ማሕበሩ ወሲዶሞ-
- ንሱ ርእሲ ኣካል’ዩ። ሽማግለ ዲኻ? ንሰባት ተፍቅር’ዶ? ተፍቅር እንተኾንካ፡ ከምቲ ንስኻ ንርእስኻ ትምነዮ 
ሓርነት ኣብ የሱስ ክህልዎም ክትገብር ኢኻ፡ ናይ ትሕትናን፡ ሓቂ ብምዝራብን፡ ልቦናን ሞዴል ድማ 
ትኸውን። 

 

ሰ) የሱስ እቲ ሓቀኛ ርእሲ ደኣ እንበር ንስሙ ርእሲ ኣይኮነን 

 

ነቲ ንጉስ ብዘለና ክብሪ ኢና ነታ መንግስቲ ነግህዳ። እታ ኣብ ቤት ዘላ ማሕበር ብኸመይ ትዓዪ? ጉጅለ 
መንግስቲ-ክህነት ብኸመይ ኢዮም ዝዓዩ? ኣባላት ኣካል ክርስቶስ ነቲ ናይ ሓባር ርእሶም ብኸመይ ይገልጽዎ? 
እዞም ህያው ኣእማን ናይ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ፡ ብኸመይ ኢዮም ነቲ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፎም ሓዲሩ 
ዘሎ ኣምላኽ ዘኽብሩን ዘምልኽዎን? ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተምሳሌት ናይ ኣካል ክርስቶስ ካብ ኣካል ናብ መቕደስ 
ናብ ስድራቤትን ሰራዊትን ተዘርጊሑ ንረኽቦ። ናይ ኦዲየንስ (ተዓዘብቲን ሰማዕትን) ተምሳሌት ግን ብፍጹም 
ኣይተገልጸን። እታ ኣካል ንሓደ ብሉጽ ኣገልጋሊ ዝገብሮ ተግባራት ክዕዘቡ ብእተኣከቡ ልኡማት ተዓዘብቲ 
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ዝቖመት ኣይኮነትን። ኣባና ከምቲ ኣብ ገለ ዝርኤ ምፍልላይ ኣብ መንጎ ካህናትን ዓለምን /ካህናት ዘይኮኑ/ 
የሎን። ኣባና ተዋሳኣይን ተዓዛባይን ዝበሃል ምፍልላይ የሎን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንፈስ ቅዱስ ሓዲሩ ኣሎ 
ኢልና እንተኣሚንና፡ ስለዚ ነፍሲ-ወከፍ ነቲ ሓዲርዎ ዘሎ መንፈስ ዝገልጽ ተግባር ከም ዝገብር ንእመን።  

ብዛዕባ እቲ ንሓድሕድና ክንገብሮ እተኣዘዝናዮ ከባቢ 40 ዝኸውን ጥቕስታት ኣሎና፥ ንኣብነት 
“ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ”፡ “ንሓድሕድኩም ተጸባበዩ”፡ “ጾር ሓድሕድኩም ጽሩ”፡ “ንሓድሕድኩም ሓቂ 
ተዛረቡ”……..ወዘተ (ምሉእ ሓበሬታ ብዛዕባ’ዚ ኣብ ጥብቆ ቁጽሪ 3 ተመልከት)። ነቲ ብዛዕባ ብጻይናን 
ኣሕዋትናን ዝዛረብ ጥቕሲ ምስ ንድምሮ ቁጽሪ ናይ ብዛዕባ ርትዓዊ ዝምድና ዝዛረብ ትእዛዛት ልዕሊ 70 
ይኸውን። ብርግጽ እታ “ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ” ትብል ትእዛዝ ኣብ ሞንግአን ኣላ።  

ኮይኑ ግን ብጎይታ ብልዕሌና ንዘለዉ ከነኽብሮም ዝዛረባ ከባቢ 6 ጥቕስታት ጥራይ ኢየን ዘለዋ። ነገር ግን 
ኣብ ጉባኤያዊ ማሕበራት ዝያዳ ኣተኩሮ ዝወሃበን እዘን ዳሕረዎት ኢየን።  እዚ ብሕርያ ናይ ምግናን ጌጋ 
ኢዩ። እቲ ዝበዝሐ ጥቕስታት ብዛዕባ ኣካል ናይ ቅዱሳን ካህናት ኣብ ትሕቲ ሓደ ሊቀ-ካህናት ጎሲኻ፡ ነተን 
ቁንጣሮ ጥቕስታት ወሲድካ ንቑንዕነት ሃረማዊ /ኣርከናዊ/ ኣካይዳ ከም መረጋገጺ ክትጥቀመለን ቅኑዕ 
ኣይኮነን። እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ - ደቡባውያን ዝነበሩ- ንጊልያነት ቅኑዕ’ዩ ንምባል ንጽሑፋት 
ዝጠውይዎ ዝነበሩ ኢዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ውን ኣፓርታይድ ቅኑዕ’ዩ ንምባል ጽሑፋት ይጠዋውዩ ነይሮም 
ኢዮም። እዚ ኹሉ ክገብሩ ነተን ብዛዕባ ማዕርነትን ሕውነትን ዝዛረባ ጥቕስታት ኣየልዕልወንን ኢዮም። 
ብተወሳኺ፡ ዳርጋ ኩለን እተን ብዛዕባ ንሽማግለ ክብሪ ምሃብ ዝዛረባ ጥቕስታት ኣብ መቃን እተን “ኣብ 
ንሓድሕድኩም” ዝብላ ትእዛዛት እትዋት ኢየን። ኣብ ኤፌሶን 5 ዘለዋ ናይ ቅርጻዊ ዝምድና ዝርዝር ቅድሚ 
ምጅማሩ፡ ኣቐዲሙ “ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ” ኢሉ እዩ ዝጅምር (ኤፌ 5፡21)። ኣብ 
1ጴጥ 5፡5 “ኣቶም መንእሰይ፡ ከምኡ ነቶም ዝዓብይኹም ተገዝእዎም” ኢሉ ምስ ጀመረ “ኩላትኩም 
ንሕድሕድኩም ምእንቲ ክትግዝኡ፡ ትሕትና ተዐጠቑ” ኢሉ ኢዩ ዝቕጽል። 

ብርግጽ፡ መራሕቲ ኣለዉ ኢዮም። ብርግጽ፡ ኩሉ ዕሩይ ዝኸውን ወይ ዝበላሾ ብመሪሕነት ኢዩ። ይኹን 
እንበር ከምቲ ጴጥሮስ ኣብ 1ጴጥ 5፡3 ገሊጽዎ ዘሎ፡ “ነቲ መጓሰ ኣርኣያ እናኾንኩምዎ እምበር ኣብተን 
ማሕበራት ከም ጎይተት ኣይትኹኑ” - ጎይተት ብሙዃን ኣይኮናን ንመርሕ። ንመከራ ቀዳማይ ብሙዃን 
ምራሕ፡ ህይወትካ ንምሃብ ቀዳማይ፡ ምሕረት ንምግባር ቀዳማይ፡ “ተጋግየ- ምሕረት ድማ ይሓትት” ንምባል 
ውን ቀዳማይ ብሙዃን ንምራሕ። 

ብቐንዱ ኣርኣያ ብሙዃንን ብጽልዋን ኢና ንመርሕ። ተገዝኡኒ ዝብል መራሒ፡ ሞራላዊ መዝነቱ ዝሓደገ 
ኢዩ። ዝምድና ሓለቓን ባሮትን ወይስ ኣሕዋትን ኣዕሩኽን፡ እንታይ ኢዩ ድሌትካ? ብርግጽ፡ ንሕና ደቂ ንጉስ 
ኢና። ብርግጽ፡ ርእሲ ኢና እንበር ጭራ ኣይኮናን። ብርግጽ፡ ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ተቐሚጥና ኢና። 
ነገር ግን፡ እቲ ኣብ ፊሊጲ 2፡5-8 ዘሎ መምርሒ ምኽታል የድልየና ኢዩ። “እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝነበረ 
ሓሳብ ኣባኻትኩም ውን ይሃልኹም። ንሱ መልክዕ ኣምላኽ ክንሱ፡ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ሙዃኑ ከም ምምንዛዕ 
ኣይረኣዮን። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፡ ሰብ ውን መሰለ፡ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ። 
ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ፡ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ” 

       እቲ ኣብ የሱስ ዝነበረ ሓሳብ ይሃሉኻ! 

የሱስ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ኣካሉ ውልቃዊ ርእሲ ዘይኮነስ፡ ናይ ብሓቂ ርእሲ ናይ መላእ ኣካሉ ክኸውን 
እንተ ድኣ ኮይኑ፡ እቲ ንኣካሉ ዘድሊ ቀዳማይ ዲሲፕሊን - እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ቅኑዕ ንብሎ ምግባር 
ሓዲግና፡ ንሓድሕድና ምጽብባይን ምግዝዛእን ክንመሃር ኢዩ። እዚ ኢዩ ሓደ ካብ መልእኽታት ቆሮንቶስ 
11፡27-34። ምኽንያት ናይቲ ኣብ መንጎኹም ድኹማትን ሕሙማትን ዝደቀሱ ውን ኣለዉ ዝተባህለሉ ገለ 
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ውልቃዊ ዘይተኣመንሉ ሓጢያት ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። ናይዚ ምኽንያት ብሓባር ክበልዑ ከለዉ፡ ንኣካል 
ክርስቶስ ከመይ ይምልከትዎ ኢዩ /ኣብ ድራር ጎይታ/። 

ሓደ ኣካል ሙዃንና ከነርኢ ኢና ካብቲ ሕብስቲ ንበልዕ። ሓደ ህይወት ከም ንካፈል ንምርኣይ ድማ ካብታ 
ጽዋእ ንሰቲ። ደጊሙ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ሞቱ ንነግር። እቲ ሓደ ዝገበረና ሞቱ ንእውጅ። ክንበልዕ ምስ 
መጻና ንሓድሕድና ንጸባበ። እንታይ’ዩ እቲ ጸገም ናይ ሰብ ቆሮንቶስ? ድራር ጎይታ ናይ ሓቂ መኣዲ ኢዩ። 
ናይ ምሳሌ መኣዲ ኣይኮነን። እቶም ሃብታማት ብዙሕ መግብን መስተን ኣምጺኦም ክሳብ ዝጸግቡን ዝሰኽሩን 
ይበልዑን ይሰትዩን፡ እቶም ድኻታት ድማ ብጥሙያቶም ይምለሱ። እቶም ሃብታማት ንድኻታት 
የሕፍርዎም። ‘ንኣካል ጎይታ ኣየለለይዎን”። እቶም ድኻታት ማዕረ እቶም ሃብታማት ኣባላት ኣካል ጎይታ 
እዮም። ነቶም ድኻታት ብምሕፋር ንየሱስ የሕስርዎን ነቲ ዝሞተሉ ዕላማ ከንቱ ይገብርዎን። 

እቲ ፍታሕ እንታይ ኢዩ? “ክትበልዑ ክትመጹ ከለኹም ንሓድሕድኩም ተጸባበዩ” (1ቆረ 11፡33)። ኣዚኻ 
ጠሚኻ፡ ክትጽበ ዘይትኽእል እንተኾንካ’ኸ? ቅድሚ ምምጻእካ ገለ ነገር በሊዕካ ትመጽእ፡ ተሃዊኽካ 
ብምብላዕካ ንምንታይ ፍርዲ ንርእስኻ ትበልዕ (1ቆረ 11፡34)።  

ንሓድሕድካ ምጽብባይ ብዙሕ ትርጉም ኢዩ ዘለዎ። ንየሱስ ናይ ብሓቂ ርእሰይ ገይረ ዝርእዮ እንተኾይነ፡ 
ነቶም ብእኡ (ብክርስቶስ) ካባይ ዝዓብዩን ዝበስሉን የኽብሮምን ይጽበዮምን። ንክርስቶስ ኣብኦም የላልዮ። 
ብዛዕባ’ዚ እዩ ኣብ እብራውያን 13፡8 ተዘሪቡ ዘሎ፡ “የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልኣለም ንሱ ኢዩ”። 
እዚ ጽሑፍ ብዛዕባ የሱስ ጥራይ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። ብርግጽ የሱስ ከምኡ ኢዩ፡ ግን ካብኡ ዝሓለፈ 
ትርጉም ድማ ኣለዎ። እዚ ጽሑፍ ብዛዕባ ውጽኢት ህይወት ሰባት ኣብ ክርስቶስ ኢዩ ዝነግረና። ኣብ ህይወት 
ሰባት ዘየቋርጽ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ንርኢ’ዶ? እዚ’ዩ እቲ ክንስዕቦ ዝግብኣና እምነት። ንየሱስ ናይ ብሓቂ 
ርእሰይ እንተ ገይረዮ፡ ንዝመጹ ሓደሽቲ ኣባላት እቲ ኣካል ሓንጎፋይ ኢለ ክቕበሎም ድልው ኢየ። ኣብኦም 
የሱስ እየ ዝርኢ። ኣብ የሱስ ውሕስነት እንተደኣ ረኺበ፡ ሰባት ይገዝኡኒ ዘብል ምኽንያት የብለይን። ሰባት 
ንየሱስ ኣባይ እንተ ዘይርእየሞ፡ መንፈስ ቅዱስ ውን እንተ ዘይተዛሪብዎም፡ ንምንታይ ደኣ እሞ ኣነ? ክገብሮ 
ውን ኣይክእልን’የ። 
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ተደጋጋሚ ዝሕተቱ 

 

1, መንፈሳውያን ኣቦታት’ከ? ንኽዕልሙናን ናብ ጽሕፍቶና ንኽለቁናን ኣየድልዩናን ድዮም? 

ብርግጽ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ “ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ” (1ጢሞ 1፡2) ኢሉ ጸዊዕዎ ኢዩ። ብሓቂ ድማ 
ኣብ ልዕሊ ጢሞቴዎስ ፍሉይ ናይማዕዳን፡ ምትብባዕን፡ ዝምድናን ዲናሚክ ተገይሩ ኢዩ። ጳውሎስ ብዛዕባ  
ናይ ሓቀኛ ኣቦታት ድሌት ኣብ መንጎ ኣእላፋት መዕበይቲ ተዛሪቡ ኣሎ (1ቆረ 4፡15-17)። እቲ ጸገም ናይ 
መንፈሳዊ ኣቦ ኣብ መቃን ናይ ሃረማዊ ቅርጺ፥ እዚ ኣቦ ተባሂሉ ዘሎ ተቆጻጻራይን መዋላይን፡ ሰቓላይን 
ኣውራዳይን (ንስልጣን) ይኸውን። ነፍሲ ወከፍ ናቱ መንፈሳዊ ኣቦ ክሕዝ ይንገሮ እሞ፡ ንመንፈሳዊ ኣብኡ 
ንምኽባር ድማ ዕሽሩ ንዕኡ ክህቦ ኸሎ ኢዩ ከምዚ ዘጋጥም። እቶም ዝወሃቡ ምሳሌታት፡ እያሱ ኣብ ትሕቲ 
ሙሴ፡ ኤልሳእ ኣብ ትሕቲ ኤልያስ፡ ጢሞቴዎስ ኣብ ትሕቲ ጳውሎስ ኢዮም። ካብዚ ዝውሰድ ምህሮ፡ “ናብ 
ጽሕፍቶኻ መታን ክለቀካ” ናይ ኣባታዊ ዝምድና ርክብ ግድን’ዩ ዘድልየካ ዝብል ኢዩ። ይኹን እንበር፡ 
ንሙሴን ኤልያስን ጳውሎስን ግን መንፈሳዊ ኣቦታት ኣይነበርዎምን። እዚ ሓሳብ ክልተ ገጽ ኢዩ ዘለዎ። ዓቢ 
ሓዊ፡ መዓዲ፡ መንፋሳዊ ኣቦ ክህልወካ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ፥ ኮይኑ ግን ግዴታን፡ ኣድላዪን ነገር ኢዩ ማለት 
ኣይኮነን። ዘይምህላው ናይ ከምዚኦም ዝመሰሉ ግን ጽሕፍቶኻ ንኸይትወቕዖ ዕንቅፋት ኣይኮነካን ኢዩ። 

ጳውሎስ ነቲ ካብ የሱስ ብቐጥታ ዝተቐበሎ ራኢ ንምርግጋጽ ዝኾንዎ ዓለምቲ /ኣቦታት/ ኣይነበርዎን። ክዛረብ 
ከሎ፡  “እቶም ርኡያት መሰልቲ፡ ኣምላኽሲ ገጽ ሰብ ርእዩ ኣየድሉን ኢዩ እሞ፡ ከመይ ዝበሉ ከም ዝኾኑ 
ግዶም የብለይን፡ እቶም ርኡያት መሰልቲስ ሓንቲ እኳ ኣይወሰኹለይን” ይብል (ገላ 2፡6)። እዚ ብዛዕባ ኣብ 
የሩሳሌም ዝነበሩ ሃዋርያት ኢዩ እተዛረቦ። “ንስኻትኩም ግና፡ መምህርኩም ሓደ ኢዩ እሞ፡ መምህራን 
ኣይትበሃሉ፡ ንስኻትኩምስ ኩሉኹም ኣሕዋት ኢኹም። ኣቦኹም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሓደ ኢዩ እሞ፡ ኣብ 
ምድሪ ንሓደ እኳ ኣቦይ ኣይትበሉ። መራሒኩም ሓደ ኢዩ፡ ንሱ ኸኣ  ክርስቶስ ኢዩ እሞ፡ ንስኻትኩምሲ 
መራሕቲ ኣይትበሃሉ። እቲ ካባኻትኩም ዝበልጽ’ሲ ግዝእኩም ይኹን። ርእሱ ዘልዓለ ክሓስር፡ ርእሱ ዘትሓተ 
ኸኣ ልዕል ክብል ኢዩ” (ማቴ 23፡8-12)። 

እቶም ዕሽርኩም ናባና ኣምጽእዎ ዝብሉ መንፈሳውያን ኣቦታት’ከ? ጳውሎስ ከም ዝገለጾ፡ ዝኾነ ጠለብ ገንዘብ 
ንኣቦነት ዘይብቑዕ ኢዩ ዝገብር። ብዛዕባ ኣብ ኣቦነት ዘለዎ ኣረኣእያ ንሰብ ቆረንቶስ ከምዚ ይብሎም፥ 

 “ኣነውን ንኣኻትኩም እንበር፡ ንገንዘብኩም ኣይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ። ወለዲ ደኣ ንውልዶም እምበር፡ 
ውሉድ ንወለዶም መዝገብ ኪዘግቡ ግቡእ ኣይኮነን እሞ፡ ኣነ ኣየኽብደልኩምን እየ” (2ቆረ 12፡14) 

 

2, ሃዋርያ እገለ ነቢዪ እገለ ዝገብርዎ’ኸ? ሓቂ ወይስ ሓሶት? ብኸመይ ንፈልጥ? 

ብመሰረት የሱስ ኣብ ማቴዎስ 7፡21-23 ዝገለጾ፡ ገበርቲ ዓመጻ (ሓሰውቲ) ትእምርትን ተኣምራትን ይገብሩ 
ኢዮም፡ ኮይኑ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ዘይገብሩን ስርዓት ኣልቦን፡ ንኣምላኽ ዘይፈለጥዎን ኢዮም። ብስም የሱስ 
ዝግበሩ ተኣምራት ንሓቀኛነት ኣገልግሎት መረጋገጺ ኣይኮኑን። ውህበታት መረጋገጺ ኣገልግሎት /ዕዮ/ 
ኣይኮኑን። በንጻሩ ንሓቀኛነት ኣገልግሎትን ውህበትን ዘረጋግጽ ባህርን ዝምድናዊ ጭውነትን ኢዩ። 
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ብመሰርት የሱስ ኣብ ማቴዎስ 23 ዝገለጾ፡ ሓደ ምልክት ናይቶም ሓሰውቲ፡ ከቢድን ምጽዋሩ ዘይምሽውን 
ጾር ጠሚሮም፡ ንሰብ ኣብ ክሳዱ የሰክምዎ ሙዃኖም ኢዩ። 

ብመሰረት የሱስ ኣብ ማቴ 20፡25-28፡ እቶም ሓሰውቲ ናይ የሱስ ናይ መስዋእትነት ኣገልግሎት ኣሰር ምስዓብ 
ሓዲጎም፡ ናብ ብመሪሕነት (መራሒ ብሙዃን) ክርከብ ይኽእል ዝበልዎ ስልጣንን ሓለፋን ኢዮም ዝዘብሉ። 

ብመሰረት ጳውሎስ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 20፡30 ዝገለጾ፡ እቶም ሓሰውቲ ዝልለይሉ፡ “ቄናን ነገር እናተዛረቡ” 
ንሰባት ናብኦም ዝስሕቡ ሙዃኖም ኢዩ። 

ጳውሎስ ኣብ 2ቆረ 11 ገሊጽዎ ከም ዘሎ፡ ንርእሶም ብስልጣን ልዕሊ ህዝቢ የውጽኡ፡ ካብ ህዝቢ ድማ ረብሓ 
/ገንዘብ/ ይወስዱ። ናይ ሓሶት ዓየይቲ ንስልጣንን ገንዘብን ብዘለዎም ወልፊ ኢዮም ዝጋለጹ። ናይ ሓሶትን 
ናይ ብሓቂን ተኣምራትን ውህበታትን ተጠቂሙ ብመገዲ ልዕለ-ባህርያዊ ጸጋ ሰባት ናብኦም ይስሕቡ። 
ንህዝቢ ኣምላኽ ድማ መኻዕበቲ ሃብቲ /ገንዘብ/ ይገብርዎ። ግዝያዊት ማሕበር፡ ምትሕውዋስ ናይ ገንዘብን 
ዝናን ኢያ መሊኣ ዘላ። መርዓት የሱስ ኣብ ብርሰት ኢያ ዘላ።  

ከቢድ ኣገላልጻ ኢዩ! ሓደ ብጻይ ካብ ሃገረ ናይጀርያ ከም ዝመስከሮ፡ እታ ኣብ ከባቢኦም ካብ መድረኽ 
ትስብኽ እንኮ ጥቕሲ፡ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ኢያ። እቶም መራሕቲ ነቲ ህዝቢ ዕሽርን ሞባእን ክህብ 
ይደፋፍእዎ፡ ከምኡ እንተ ገይሩ ድማ ዝጽበዮ ናይ በረኸት መብጽዓታት ከም ዘሎ ይነግርዎ። ንምሃብ 
ኣይፋለይ እንተ ኢሉ ግና መርገም ከም ዝረኽቦ የፈራርህዎ። እዞም መራሕቲ፡ ማርሰድስ መኻይን ክዝውሩ 
ከለዉ፡ እቲ ህዝቢ ግና ንደቁ ምዕንጋል እኳ ይሰኣኖ። እዚ ድኣ ኣፍሪቃ እንድዩ ትብል ኣለኻ። ናይ ነገራት 
ሓቀኛ ባህሪ ንምርዳእ ኩሉ ጊዜ ንሞጎታዊ መደምደምታኦም ምርኣይ ሓጋዚ ኢዩ። 

ናይ ኣሜሪካ ናይ ብልጽግና ወንጌል ንርአ፥ ናብ ሞጎታዊ መደምደምታኡ ድማ ንምጠጦ። እዚ ነገር እዚ ልክዕ 
ከምቲ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዪ ዘኽፍአ ኮይኑ ኣይርኤን ኢዩ፡ ምኽንያቱ ኣብዛ ሃገር ነፍሲ ወከፍ ሰብ 
እንተወሓደ ደቁ ክዕንግል ስለ ዝኽእል። ንኽትባረኽ ምሃብ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ብዝበዛ ድኻታት ኢዩ። ናይ 
ብልጽግና ሰባኻይ ኣብቲ ዝሰብኮ ናይ ምዝራእን ምዕጻድን ምህሮ ናይ ብሓቂ እምነት እንተ ኣለዎ፡ ንምንታይ 
ንነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ጉባኤ ዘሎ 100 ዶላር ዘይዕድሎ፡ ናይ እምነቱን ውህበቱን ዓጺድ ድማ ይረክብ። ከምኡ 
ዘይገብረሉ ምኽንያት፡ ከምኡ ዝበሃል ከምዘየለ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ኢዩ። ሓሶት ሙዃኑ ኣጸቢቁ ይፈልጥ 
ኢዩ።  

ንምንታይ ድኣ ነዚ ሓሶት ብምእማን ብዙሓት ገና ይህቡ ኣለዉ? ነቲ ሓሶት ክኣምንዎ ስለ ዝደለዩ ኢዩ። እዚ 
ናይ ክርስትና ጠላዕ /ሎተሪ/ ኢዩ፥ ሎሚ ምናልባት ምሉእ እምነት ይህልወኒ፡ ምናልባት ሎሚ እዚ ሰባኻይ 
ፍሉይ ቅብኣት ይህልዎ ይኸውን፡ ምናልባት ሎሚ መዓልተይ ትኸውን፡ ምናልባት ሎሚ ብፊናንስ ዝጥሕሰላ 
ናተይ መዓልቲ ትኸውን . . . . . ። 

ኣካል ክርስቶስ መናገዲ ክትከውን፡ ‘ምንዝርና’ ኢዩ። ሓደ እዋን ሓደ ብጻይ ነዚኣቶም ተዓዲሞም ዘገልግሉ 
“ኣመናዝር” ኢዮም ክብል ገሊጽዎም። እቶም ፓስተራት ይኸፍልዎም፡ ንሶም ድማ፡ ነቲ ጉባኤ ቀጻሊ ከም 
ዝመጽእን፡ ገንዘቡ ከም ዝህብን ይገብርዎ። 

ካልእ ብጻየይ ድማ፡ ናይ ክርስትና ትርጉም ዘይብሉ ሃተውተው ብዛዕባ ገንዘብ ምስ ሰምዐ፡ “ኣብ ኣካል 
ክርስቶስ ብዙሓት ባልዓት እዮም ዘለዉ” ክብል ተዛሪቡ። 

ሓደ ግዜ ነፍሲሄር ጆን ዊምበር ነገልግሎት ክኸይድ ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ታክሲ ሒዙ እናኸደ ምስቲ መራሒ 
ታክሲ ዕላል ብዝጀመረ፡ መራሒ ታክሲ ንዊምበር መንፈሳዊ መራሒ ሙዃኑ ምስ ፈለጠ፡ ህቡባት 
ክርስትያናት ዝገብርዎ ናይ ፋይናንስን ጾታውነትን ነውሪታት ብምልዓል ቀጥታ ናብ ዘለፋ ኢዩ ኣትዩ።  
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ንኹሎም ይፈልጦም ኢዩ! ቅሩብ ህድእ ምስ በለ ዊምበር ከምዚ ክብል ሓቲቱ “ሕጂ የሱስ እንተ ዝህሉ’ሞ 
ማሕበር ድማ እንተ ትህልዎ፡ ማሕበሩ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ትብል? መራሒ ታክሲ ከምዚ ክብል መሊሱ፣ 
“ንሓድሕዶም ክፋቀሩ ኣለዎም፣ ንድኻታት ድማ ክሕግዙ ይግባእ”። ዓለም እንታይ ክንገብር ከም ዝግበኣና፣ 
ከመይ ክንነብር ከም ዘለና ትፈልጥ ኢያ። እቲ ዘሕዝን ግን ብዙሓት ንርእሶም ክርስትያናት ኢሎም ዝጽውዕዋ 
ነዚ ዘይፈልጥዎ ሙዃኖም ኢዩ። 

3. ኣካል ክርስቶስ ቲዮክራሲ እንበር ዲሞክራሲ ኣይኮነትን። ስለዚ ነቶም ሓሙሽተ ኦፊሳት እተዋህበ ስልጣን 
ክንግዛእ ኣሎና፣ ዝብሉ’ኸ? 

ብርግጽ ኣካል ክርስቶስ ቲዮክራሲ ኢያ፣ ነገር ግን ንስልጣን ካልእ ሰብ ትግዛእ ክሳብ ዝሃለኻ ኣብ ቲዮክራሲ 
የለኻን። ኣብ ሞናርኪ ኢኻ ዘሎኻ። በዚ ምኽንያት ኢዩ ኣብ 1ይ ሳሙኤል 5፣7፥ ኣምላኽን ሳሙኤልል ነቲ 
ህዝቢ ንጉስ ክገብርሉ ዘይደለዩ። “ኣነ ከይነግሶም ንዓይ እዮም ዝነዓቁ” ይብል እግዚኣብሄር። ኣብ ኣካል 
ክርስቶስ ናይ ውክልና ስልጣን ዝበሃል የለን። ንኹልና ካብ ሓደ ንጉስ ዝተዋህበና ስልጣን ጥራይ ኢዩ ዘሎና። 
እዚ ድማ ንሓድሕድና ክንገላገለሉ ኢዩ። መራሕቲ ብዛዕባ ሳኦል፡ ዳዊትን ሰለሙንን ክዛረቡ ከለዉ 
ተጠንቀቐሎም። ናትና ኣብነታት ዳዊትን ሰለሙንን ኣይኮኑን። ናትና ኣብነት የሱስን ጳውሎስን ኢዮም።  

ኣብ ቲዮክራሲ ኢና ዘለና፣ ንጉስና ከኣ የሱስ ኢዩ። ኩሉና ኣገልገልቱ ኢና፣ ኣዕሩኹን ኣሕዋቱን ድማ ኢና፣ 
ንሓድሕድና ውን ከምኡ።  

ኣሕሉቕ ዲኻ ትደሊ ኣሕዋት?  

ኣሕዋት እንተ ዘይተሰማምዑ እንታይ የጋጥም? ብሓደ ክንጎዓዝን ክንሰርሕን መብጽዓ እንተ ኣቲና፡ ኩልና 
ካብ ጎይታና ሓደ ነገር ክሳብ ንሰምዕ ንጸባበ። ክትሰማማዕ እንተዘይ ከኣልካ’ኸ?  ከምቲ ጳውሎስን ባርናባስን 
ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 15፣36-40 ዝገበርዎ፥ ንኸይትሰማዕ ብምስምማዕ ናብ ዕዮኻ ትኸይድ።  

4. ኣብ ንኣሽቱ ማሕበራት |ሕብረታት| ጌጋን ስሕተትን ንከይመጽእ’ከ?  

Roland Allen ኣብታ “The Spontaneous Expansion of the Church” ትብል ጽሑፉ ካብ ዝጠቐሶ ገለ 
ሓሳባት ክወስድ፥ “ሓቀኛ ሰረተ-እምነት ውጽኢት ናይ ሓቀኛ ተመኩሮ ሓይሊ ክርስቶስ ደኣ እምበር ተራ 
ናይ ምሁራት መምርሒ ኣይኮነን። ስሕተት ብተሃብር ናይ ምሁራት ደኣ እምበር ብደናቁር ኣይመጽእን ኢዩ።  

ከምቲ የሱስ ዝኣመኖ ጌርና ንመንፈስ ቅዱስ ንኣምኖ ዲና?  

ናይ የሱስ እምነት፡ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ከም ዝመርሓና ኢዩ። ንደቀ መዛምርቱ ድሕሪ ሰለስተ 
ዓመት ክገድፎም ከሎ እዚ እምነት ስለ ዝነበሮ ኢዩ። ሰባት እምነቶም ኣባና ክገብሩ ዲና ንገብሮም ወይስ 
ኣብ መንፈስ ቅዱስ?  

5. ኩሎም ዓቢ ሚኒስትሪ ዝመርሑ ጌጋ ኣለዎም ትብል ዘሎኻ ትመስል!  እዚ ዝገበሩ ከምቲ ኣብ ሕቆ 
ሓርማዝ ኮፍ ዝበለ ዝበልካዮ፣ መታን ክርኣዩ ዲዮም? 

ብርግጽ፣ ከምኡ የስምዕ ይኸዉን። ይኹን እምበር ዝተፈላለዩ ዓየይቲ ኣብ ዝተፈላለየ መቃን ኢዮም ዘለዉ። 
ገለ ኣብ ዝፋን ሓርማዝ እተወጥሑ ጥዑያት ዓየይቲ ኣለዉ፣ ነታ ሓርማዝ ክቅልቡ ባህታ ዝፈጥረሎም 
ብዙሓት ሰዓብቲ ድማ ኣለዉዎም። ይኹን እምበር፣ እቲ ዋና ዓላማ ገለ ጥዑይ ልቢን ድርኺትን ዘለዎም 
ተወጣሕቲ ሓርማዝ ረኺብካ |ጠቂስካ| ንኹሎም ኣሰካፊ ድርኺትን ግናይ ልቢን ዘለዎም ተወጣሕቲ ሓርማዝ 
ከተማኻንየሎም ኣይኮነን። እቲ ዓላማ፣ ሰዓብቲ የሱስ ሙኻንን እቲ ንሱ ዝኣዘዘና ጥራይ ምግባርን እዩ። 
ሰዓብቲ የሱስ ዲና ወይስ ሰዓብቲ ዕዉታት ዝበሃሉ ሰባት? እቲ ሓቂ እዚ’ዩ፣ ዋላ ዉን ብቅኑዕ ሃቐናን ተበግሶን  
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ይገበር፡ መወዳእታኡ ጸገም ጥራይ እዩ ዝኽዉን። ንሕና ሰዓብቲ ትእዛዛትን ምሳሌታትን የሱስ ኢና! ይኹን 
እምበር፡ እቲ ፍጹም ክርድኦ ዘይከኣልኩ ነገር፣ ሓደ ናይ የሱስን ናይ መንግስቲ ኣምላኽን ንጹር ምግላጽ 
ዝረኸበ ሰብ ብኸመይ እዩ ሓርማዝ ምቅላብ ባህ እናበሎ ዝቅጽል? ዝብል ኢዩ።  
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ምዕራፍ  ሸሞንተ 
 

ዘይምቅባልን፡ ምቅባልን፡ ፍጹም ተመሳሳልነትን 
 

“ኣብታ ዝኣቶኹማ ከተማ እንተ ዘይተቐበሉኹም ግና፡ ናብ ኣደባባይ ወጺእኩም፡ እቲ ካብ ከተማኹም ዝለገበና ተጎጋ እኳ 
ንነግፈልኩም ኣሎና። እታ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ከም ዝቐረበት ግና፡ እዚ ፍለጡ በሉ” (ሉቃ 10፣ 10- 11) 
 

ምድሪ ንዓጺድ ጻዕዲያ ኢያ ዘላ፡ እንተ ዘይተቐበሉኻ ግን፣ ተጎጋ ናይታ ከተማ ነጊፍካ ኪድ! የሱስ ኣብዚ 
ንኣእምሮኦም ኢዩ ዘዳልዎ ዘሎ፣ “ንዓይ ኩሎም ስለ ዘይተቐበሉኒ፡ ንዓኹም ውን ኩሉ ኣይኮነን ዝቅበለኩም”። 
ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣጽዋር ጌርኩም ሓዝዎ፣ ዘይምቕባል ክገጥመኩም ከሎ ኣይትጨነቑ። እዚ ጉዳይ እዚ 
ዉልቃዊ ኣይኮነን። እዚ ብዛዕባ እታ መጺኣቶም ዘላ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ፣ ንሳቶም ግና ይነጽግዋ። ሓደ 
ሰብ ከም ዝበሎ፣ ሲኦል ናይ ሕቶናን ድሌትናን መልሲ ኢያ። መንግስቲ ኣምላኽ ነጺግካያ‘ዶ? ኣምላኽ 
ንምርጫኻ ንዘልኣለም የኽብሮ እዩ። በዚ ድማ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ዘይብሉ ስፍራ ምንባር ከመይ ሙዃኑ 
ክትሪኦ ኢኻ። በይነይ ሕደጉኒ ኣይሰምዓኩምን`ዶ ትብል ኣለኻ? ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ንበይንኻ ምንባር 
ከመይ ዘሰክሕ ሙኳኑ ክትሪኦ ኢኻ። ብመገዲ ርእሰይ እየ ዝኸይድ ትብል‘ዶ ኣለኻ? ናይ መገድኻ ዘልኣለማዊ 
ፍረ ኣብ ቅድሜኻ ኣሎ ። 

እወታ ዛሕሊ ዝበሃል ነገር የለን። ንሓደ ነገር ዛሕሊ ወሲኽካ ዝያዳ ኣይተዝሕሎን ኢኻ፣ ንሓደ ነገር ተዝሕሎ 
ኣብኡ ዘሎ ሙቐት ዝያዳ ብምውጻእ እዩ። ፍጹም ዜሮ |absolute zero| መወዳትእታ መጠን ዋዒ እዩ፣ ኣብዚ 
ደረጃ ዝዉሰድ ናይ ዋዒ ጸዓት ኣብ ዘየለወሉ በጺሑ ማለት‘ዩ።  

እወታ ጸላም ዝበሃል ነገር የለን። ንሓደ ነገር ጸልማት ወሲኽካ ዝያዳ ጸልማት ኣይትገብሮን ኢኻ። ጸልማት 
ዝያዳ ዝጽልምት ኣብኡ ዘሎ ገለ ብርሃን ብምውሳድ ኢዩ። ፍጹም ጸላም፣ ፍጹም ብርሃን ዘይምሃላው ማለት 
ኢዩ። እወታ እኩይ ዝበሃል የለን። ሓደ ዝያዳ እኩይ ዝኸዉን ዝያዳ እኩይ ብምቕባል ዘይኮነስ፣ ዝያዳ ጽድቂ 
ብምንጻግ ኢዩ። ፍጹም እኩይ፣ ዘይምህላው ዝኾነ ይኹን ጽድቂ እዩ። 

እወታ ጽልኢ ዝበሃል የለን ነገር የለን። ንሰብ ዝያዳ ጽልኢ ብምዉሳኽ ዝያዳ ጸላኢ ኣይትገብሮን። ሰብ ዝያዳ 
ዝጸልእ፣ ንፍቕሪ ዝያዳ ብዝነጸገ መጠን ኢዩ። ፍጹም ጽልኢ ዘይምህላው ናይ ዝኾነ ዓይነት ፍቕሪ ኢዩ።  

ነታ መንግስቲ ትነጽጋ‘ዶ ኣለኻ? ንኣምላኽ ኣይትቅበሎን ኣለኻ። ፍቕሩን ጽድቁን ትነጽጎ‘ዶ ኣለኻ? ኣምላኽ 
ንምርጫኻ ብምኽባር፣ ንመንግስቱ፡ ፍቕሩ፡ ጽድቁን ጸጋኡን ኣባኻ ከይዉሕዝ ምስ ዓገቶ፣ ሽዑ ኢኻ ምንጪ 
ኩሉ ጽቡቕ ንሱ ጥራይ ሙኳኑ ትርድኦ ።  

ኣምላኽ እኩይ ኣይፈጥርን’ዩ። ኣምላኽ ንእኩይ ኣየፍቅድን‘ዩ። ብመገዲ ርእስና ክንከይድ ግን ምርጫና 
ኣፍቂዱ ኢዩ። ዋላ ንከይንቅበሎ ተኾነ ዉን?  

እዚ ናይ ምቕባል ምንጻግ ዲናሚክስ ዘፍርሕ እዩ ። ንዘልኣለማዉነት ዝዉስን ናጻ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ምርጫ 
መሰል፡ ኣዝዩ ዜደንቅን ዘፍርህን ኢዩ። 

እቲ ካልእ ኣዝዩ ዘደንቅ፣ የሱስ ናብ ግራት ክልእከና ከሎ ምሳና ፍጹም ምጽንባር |ተመሳሳልነት| ኢዩ ዝገብር። 
ንዓና ዝቅበል ወይ ዝነጽግ ንዕኡ ይቕበል ወይ ይነጽግ፣ እቲ ንዕኡ ዝቕበል ወይ ዝነጽግ ድማ ንሰማያዊ ኣቦ 
ይቅበል ወይ ይነጽግ። ንሕና ኣካሉ ኢና፡ ምስኡ ፍጹም ሓደ ከም ንኸዉን ድማ ጌሩ ኢዩ። ንጳውሎስ ኣብ 



68 
 

መገዲ ደማስቆ እዚ ሓቂ እዚ ኢዩ ገጢምዎ (ሃዋ 9፣ 4-5) “ሳዉል ሳዉል ንምንታይ ትሰጎኒ?” ንሱ ኸኣ “መን 
ኢኻ ጎይታይ?” በለ፣ የሱስ ድማ “እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ የሱስ ኢየ ” በሎ።  

የሱስ ኣብ ማቴዎስ 25 ብዛዕባ ሕሙማት ምብጻሕ፣ ንጥሙያት ምዕንጋል፣ ንእሱራት ምብጻሕ ኪዛረብ ከሎ፡ 
ካልእ ፍጹም ምጽንባርን ተመሳሰልነትን ኢዩ ዝጠቅስ። ከምዚ ይብሎም፣ “እዚ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ 
ንሓደ ዝገብርኩምሉ ንኣይ ከም ዝገብርኩምለይ”። እዚ ፍጹም ምጽንባር እዚ ነቶም ብጸጋሙ ዝነበሩ ክዛረቦ 
ከሎ ዉን ይንጽር፣ “እቲ ካብዞም ናኣሽቱ ንሓደ ዘይገበርኩምሉ ንኣይ ከምዘይገበርኩምለይ”። ንዕኦም 
ዘይምቕባል ንዕኡ ዘምቅባል ኢዩ። 

የሱስ ምስ ድኻታት፡ ዉጽዓት፡ ንኣሽቱን ዝተገፍዑን ፍጹም ዝኾነ ምጽንባር ጌሩ ኢዩ። ገጹ ኩሉ ግዜ ናብ 
ጥሙያት፡ ዘኽታማትን፡ ሕሙማትን ህጻናትን ኢዩ። ብዙሕ ግዜ ፈተውቲ ሰናይ ዝኾኑ ሰባት፡ ሓደ ሓደ ሕቶ 
ይሓቱ ኢዮም። “ኣብዚ ኩሉ ስቓይን መከራን ኣምላኽ ኣበይ ኢዩ ከይዱ? ከምዚ ከጋጥም ንምንታይ ኣምላኽ 
የፍቅድ? ኣምላኽ ንምንታይ ኢዩ ናይ ፍቕሪ እምበር ናይ ስጉምቲ ዘይኮነ? ድሩት ዓቕሚ ድዩ ዘለዎ? ንኣድማስ 
ዝፈጠረ ሓያል ኣምላኽ ንምንታይ ጣልቃ ዘይኣቱ? ፍቕሩ ክገልጽ ክሳብ ዝጽግሞ ክሳዕ ክንድዚ ድኹም ዲዩ?  

ኣምላኽ ነታ ዝፈጠራ ዓለምን፡ ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ንስለ ሓለውኣን ምክልኻላን ነጻ ፍቓድ ዝሃቦን፡ ምስኡ 
ብሽርክነት ዝሰርሕን ሰብ ይምልከት እሞ፣ ተመሳሳሊ ሕቶ ይሓቶ። “ንምንታይ ክንድዚ ስቓይ ክኸውን 
ተፍቅድ? ክሳዕ ክንድዚ ድኹም ዲኻ? በቃ ክሳዕ ክንድዚ ኢኻ ዘይትግደስ? 

ብርግጽ፣ ነፍሲ ወከፍና ከሉ ንገብሮ ማለት ኣይኮነን። ግናኸ ነፍሲ ወከፍና ገለ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና። 
ንምንታይ ኢና ኣዚዩ ንእሽቶ ነገር ንገብር? ንነፍሲ ወከፍ ኣብዛ ፕላኔት ዘሎ ምምጋብን ምምሃርን መዕቆቢ 
ንምግባርን ዝኸዉን እኹል ጸጋታት ኣለና ። ብሓጺሩ እቲ ድሌት ኢዩ ተሳኢኑና። ኣብ ክንዲ ንህጻናት 
ምዕንጋል ገንዘብና ኣብ ህንጻታትን፡ ኮንፈረንሳትን፡ ናይ ድምጺ መሳርሒታትን፡ ዉልቃዊ ደስታ ንምርካብን 
ኢና ነጥፍኦ።  

ኣብዚ ኩሉ ስቅያት ኣምላኽ ኣበይ ኣሎ? ኣብ ክልተ ስፍራታት ኢዩ ዘሎ። ኣብቲ ዝሳቐ ዘሎ ኣሎ፣ ኣብ ኣካሉ 
ድማ ኣሎ ። ህዝቡ | ኣካሉ | ንስቁያት ከገልግሉ ከለዉ ኣምላኽ ጎሊሑ ይርኤ። ህዝቡ ነቶም ንኣሽቱ ክሓቅፎም 
ከሎ ኣምላኽ ጎሊሑ ይርኤ። 

እዚ ኣምላኽ እዚ ንሰባት ብሓይሊን ስልጣንን ገዲዱ ከም ዘምልኽዎ ዝገብር ኣምላኽ ኣይኮነን። ናይ ግዴታ 
ኣምልኾ፣ ኣምልኾ ኣይኮነን። እዚ ኣምልኽ እዚ፣ ቃል ስጋ ዝኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ድማ ኣባና ዝሓደረ 
ኢዩ። እዚ ኣምላኽ እዚ ኣብ ከርሲ ድንግል ህጻን ኮይኑ እተወልደ፣ ዓብዩ ድማ “ህጻናት ግደፍዎም ናባይ 
ይምጽኡ መንግስቲ ኣምላኽ ንዓታትቶም ኢያ” ዝበለ ኢዩ። እቶም እዚ ክብሪ እዚ ክሪኡ ዝመረጹ ሰባት 
መታን ክመልኮምን ኣብኦም ክነብርን፡ ንፍቕሪን ኣምልኾን፣ ንዕኡ ክመስሉ ዝመረጹ ኢዮም።   

ኣብ “ርእሲ” ቅርጺ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ዝቅመጡ እቶም ንኣሽቱ ኢዮም። ነዞም ንኣሽቱ ዝተገብረሎም 
ንየሱስ ከም ዝተገብረሉ ኢዩ። እዚ ግልብጥሽ መንግስቲ ኢዩ። 
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ 

 

1. ስለዚ ኣምላኽ እኩይ ኣይፈጠረን? 
 
ፍጹም! ኣምላኽ እኩይ ኣይፈጠረን። ኣምላኽ ንኽብሩ ከምልኹ ክመርጹ ዝኽእሉ ነጻ መሰል ምርጫ 
ዘለዎም ሰባትን መላእኽቲን ኢዩ ፈጢሩ። 

ጸልማትን ጽልእን፣ ስሰዐን ህርፋን ስልጣንን ነጸብራቕ ናይ ንኽብሪ ኣምላኽ ምንጻግን፣ ንሓቀኛ ፍቕሪ 
ዘይምግልጋልን ኢዮም። 

2. ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ፍጹም ቁጽጽር ኣይኮነን?  
 
ኣምላኽ ኣብ ፍጹም ቁጽጽር ኣይኮነን ማለት ነፍሲ ወከፍ ዘጋጥም ብናቱ ቅድመ-ምደባ ኣይኮነን 
ዝኸዉን ዘሎ። ናትና ምርጫ ኣዝዩ ዘገድስን፡ ዘልኣለማዊ ሳዕቤን ዘለዎን ኢዩ። ንሕና ንሓደ መካኒካዊ 
ጽሕፍቶ እተፈጠርና ኣይኮናን። ጸጋን ጥበብን ፍልልይ ኣብ ዝፈጥሩላ መንግስቲ ኢና ንነብር።  
ብርግጽ ናይ ኣምላኽ ዘልኣለማዊ መደብ ክፍጸም ኢዩ። ኩሉ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝመደቦ ክፍጸም 
ኢዩ። እዚ ከምዚ ካብ ኦስሎ ናብ ብራስለስ ክትጎዓዝ ዝመደብካዮ ሓፈሻዊ መደብ ኢዩ። ብቀጥታ 
ብነፋሪት ክትበርር ትኽእል። ባቡር ክትወስድ ትኽእል። ብመኪና ክትከይድ ትኽእል። ብጃልባ ዉን 
ክትከይድ ትኽእል። ዝበዝሐ ካብቲ ጉዕዞ ብኣጋር ክትከዶ ዉን ትኽእል። ነፍሲ ወከፎም ናይ ነፋሪት 
ጉዕዞ፣ ናይ መኪና ጉዕዞ፣ ናይ ጃልባ ጉዕዞን ኣጋርን ናቶም መገዲ (መስመር ጉዕዞ) ኢዩ ዘለዎም። 
ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ሓደጋን ምድንጓይን ክገጥሞ ይኽእል። ብዙሕ ነገራት ከጋጥም ይኽእል ኢዩ። 
ንስኻ ግን ግብረ መልስኻ ከመይ ኪኸውን ኢዩ? ናብ ጽሕፍቶኻ ክትበጽሕ እተፈላለየ መገዲ ኢዩ 
ዘሎ! ክብሪ ኣምላኽ ማለት ንናይ ሰባት ክፉእ ዉድቀት ብመገዲ ዉዕለት መስቀል ፍጹም ናብ ክብሩ 
ክቕይሮ ከሎ ኢዩ። ካብ ማንም ዓይነት ግህሰት ወይ ዓመጽ፡ ምሕረት ይሕይል። በረኸት ካብ ማንም 
ዓይነት መርገም ይሕይል። ፍቕሪ ፍጹም ኣይተስተሓፍርን። ኣምላኽ ዝኾነ ዓይነት ናይ ዉድቀት 
ታሪኽ ወሲዱ መግለጺ ፍቕሩን ጸግኡን ክቡሩን ይልዉጦ። 

ሓደ ግዜ ናብ ማእከላይ ኤስያ ኣብ ዝኸድክሉ፣ ኣብቲ ኣኽራን መኪና ዝመርሓና ዝነበረ መራሒ 
መኪና ክቀትለና ዝመደበ ኢዩ ዝመስል ነይሩ። ንላዕሊ ጎቦ እናደየብና ብኹርባታት ክዕጸፍ ከሎ 
ንሓንቲ ዓባይ መኪና ሓሊፉ ምስ ሓንቲ ትወርድ ዝነበረት መኪና ካብ ምግጫው ንስክላ ድሒና። 
ነገሩ ባህ ስለ ዘይበለኒ፣ መኪና ደው ኣቢለ ወሪደ፣ ኣዛዉራ እንተዘይቀይሩ ኣነ ብእግረይ ከም ዝጉዓዝ 
ሓቢረዮ። ናይቲ መራሒ መኪና ባህሊ ስለ ዘይትፈልጥ ኢኻ ድማ ተባሂሉኒ። “ኣምላኽ ክንመውት 
ተፈቒዱ ክንመውት ኢና፣ እንተዘፈቒዱ ድማ ኣይንመውትን ኢና”፡ ኢዩ ባህሉ። መልሰይ፣ ንሕና 
እስላም ኣይኮናን ኢዩ ነይሩ። ንሕና ሰዓብቲ ናይቲ ብጸጋን ጥበብን ዝኸይድ የሱስ ደኣ እንበር፣ 
ልኡማት ግዳያት ናይ መካኒካዊ ጽሑፍቶ ኣይኮናን። 

ኣምላኽ ኣይቆጻጸረናን ኢዩ፥ ንሕና ኣስናን ናይ ሓደ ማሺን  ኣይኮናን።  

ንኣምላኽ ኣይንቆጻጸሮን ኢና። ንርእስኻ ካብ መከራን ክባደትን ሓራ ትገብረሉ ናይ እምነት ፎርሙላ 
የለን። ንኣምላኽ ኣብ ጁባኻ እተእትወሉ |ከምድላይካ ክትገብሮ ትኽእለሉ| ፎርሙላ እምነት የለን። 
ኩሉ ግዜ ንኩነታትና ኣይንመርጾን ኢና |ክንመርጾ ውን ኣይንኽእልን ንኸውን”|፣ ንዝገጥሙና ኩነት 
ንህቦ ምላሽ ወይ ግብረ-መልሲ ግና ኩሉ ግዜ ክንመርጾ ንኽእል ኢና። ግዳያት ንክንኸዉን 
እንተዘይመሪጽና ፍጹም ግዳያት ኣይንኸውንን ኢና። ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ ፈሊጥና፡ ብጸበባ ድማ 
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ንምካሕ፡ ትዕግስቲ ድማ ምፍታን እቲ ምፍታን ዉን ተስፋ፣ ምኽንያቱ በቲ እተዋህበና መንፈስ 
ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ” (ሮሚ 5፣ 1-5)።  

 

“ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ማንም ክፈልየና ዝኽእል ከም ዘየልቦ ንፈልጥ ኢና፣ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና 
ኣጸቢቕና ካብ ሰዓርቲ ንበልጽ ኢና’’ (ሮሜ 8 ፣ 18- 39)  
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ምዕራፍ  ትሽዓተ 
 

ብዝምድና ምሕጓስ 

 

“እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከኣ፡ ጎይታይ ኣጋንንቲ ብስምካ ይግዙኡና ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመለሱ። በሎም፣ ሰይጣን 
ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ርኤኽዎ። እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኢን ክትረግጹ ስልጣን 
ሂበኩም ኣለኹ፥ ዝጎድኣኩም ከኣ የልቦን። ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ እተጻሕፈ ደኣ ኣዚኹም ተሓጎሱ እምበር፡ 
መናፍስቲ ስለ እተመልኩልኩም፣ በዚ ኣይትተሓጎሱ’’  (ሉቃ 10 ፣ 17-0)  

 

“በታ ግዜ እቲኣ የሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጎሰ፣ በለ ዉን፣ ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን፡ ነዚ ካብ ብልህታትን ካብ 
ለባማትን ስለ ዝሓባእካዮ፡ ንህጻናት ከኣ ስለ ዝገለጽካዮ፡ እወ ኣቦይ፡ ስምረትካ ኣብ ቅድሜኻ ከምዚ ስለ ዝኾነ፣ 
ኤመስግነካ ኣለኹ። 

ኩሉ ካብ ኣቦይ ተዋህበኒ። ንወዲ መን ሙኳኑ፡ ብዘይ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ነቦ ከኣ መን ሙዃኑ፡ ወድን 
ወዲ ከኣ ኪገልጸሉ ዝፈተወን እምበር፡ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን” (ሉቃ 10 ፣ 21 -22)  

 

ሀ) ኩሉ ስልጣን  

እዘን ናይ ሉቃስ ጥቕስታት ንማቴዎስ 28፣ 18- 20 ኢየን ዘቃልሓ፥ ነዚ ጽሑፍ ብኸመይ ኣብ ባይታ ነተግብሮ 
ድማ ይነግረና። የሱስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ከም እተዋህቦ ኣዊጁ፣ ንሰዓብቱ ድማ ስልጣን 
ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ከም ዝሃቦም ኣዊጁ። ነገር ግን፣ የሱስ ንሰዓብቱ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ስልጣን 
ከም ዝሃቦም ዝነግር ጥቕሲ ኣብ ኩሉ ወንጌላት ኣይንረክብን ኢና።  

ንሓደ ቅዱስ ካህን ኣብ ልዕሊ ካልእ ካህን ስልጣን ተዋሂብዎ ዝብል ጽሑፍ የለን። እቲ ኣውራ ትእዛዝ፣ 
“ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊእና. . . . ስለ ኩሉ ነገር ኩሉ ሳዕ ብስም ጎይታ የሱስ እናኣመስገና . . .ንሓድሕድና 
ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ክንከዉን” ኢዩ (ኤፈ 5፣18-21)። እቲ መንፈስ ቅዱስ ተመሊእኩም ዝብል ቃል 
ዘነጽሮ ሓቂ እንተሎ፣ ኣሕዋትና ዉን ልክዕ ከማና መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ ስለ ዝኾኑ፣ ንሓድሕድና ብማዕረ 
ክንከባበር ኢዩ ዝግባእ። ዝፋን ኣምላኽ ኣብ ልቢ ሓውኻ እተሃልዩ፣ ከመይ ደኣ ርእስኻ ልዕሊኡ ከተቐምጣ 
ትህቅን?   

ኮይኑ ግን የሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ስልጣን ሂቡና ኢዩ። ፈውስን ምንጋፍን ክትርኢ ከሎኻ ኣዝዩ 
ዘደንቕ ኢዩ። ይኹን ግን እዚ እቲ ዝቐለለ መግለጺ ናይታ መንግስቲ ኢዩ። እዚ ነታ ኣብ መንጎና ዘላ መንግስቲ 
ይገልጻ ወይ የግህዳ። መንግስቲ ኣምላኽ መጺኣ ኢያ። ኣብ መንጎና ምሳና| ኢያ ዘላ። ጸሊና ምንም ምስ 
ዘይከውንከ? እብራውያን 2፣ 8-9፣ ብዛዕባ “ኩሉ ስልጣን” ጽቡቕ መብርሂ ትህበና። 

 

“ንኹሉ ግን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእካዮ። ንኹሉ ከግዝኣሉ ከሎ፣ ንእኡ ዘይግዝኦ ሓንቲ ኣኳ 
ኣይሓደገን። ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኦ፣ ንሕና ግና ሎሚ ኣይንሪኦን ኢና ዘሎና።  
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ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቅሩብ እተታሕተ የሱስ ግና፣ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ 
ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ፡ ኣኽሊል ክብሪን ግርማን ተኸሊሉ ንርእዮ ኣሎና (እብ 2፣ 
8-9)’’።  

ንየሱስ ንርእዮ ኣሎና፣ ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኦ ገና ኣይንርእዮን ኣሎና። ከምቲ ንሱ ዝተሳቐዮ ንሳቐ ኣሎና። 
1ቆረንቶስ 15፣ 20-28 ተመሳሳሊ ሓቂ ይነግረና፣ “ክርስቶስ ነቶም ጸላእቱ ዘበሉ ትሕቲ ኣእጋሩ ክሳዕ 
ዝገብሮም፣ ክነግስ ይግብኦ ኢዩ”። ንሱ ጎይታ ኩሉ ኢዩ፣ ኩሉ ግን ገና ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣይኮነን። ኩሉ 
ስልጣን ናቱ ኢዩ ኩሉ ግን ኣብ ቅድሚኡ ይሰግድ የሎን። 

እታ መንግስቲ ኣብዚ ኣላ፡ ኮይኑ ግን እታ መንግስቲ ክትመጽእ እያ 

እታ መንግስቲ ሕጂ ኮይና ኢያ፡ ግን እታ መንግስቲ ገና እያ 

እታ መንግስቲ መጺኣ እያ፡ ኮይኑ ግን እታ መንግስቲ ትመጽእ ኣላ 

እታ መንግስቲ ክትመጽእ ትኽእል እያ ምኽንያቱ እታ መንግስቲ ድሮ ስለዝመጸት 

እታ መንግስቲ እናመጸት ትመጽእ፡ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ሰብ ነታ መንግስቲ ከፍቅርን ክእዘዝን ምስ 
ዝጅምር እያ። 

እቲ ተስፋ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትና ክፍጸም ንርኣዮ፡ ወይ ውን ንኽፍጸም እናተጸበና ንስቀ ንሃሉ ብዘየገድስ፥ 
እዚ እምነትና እዩ (እብ 11፡40)። ኩሉ ኣብ ትሕቲ እግርና ኣይንርእዮን ንህሉ፡ ግናኸ ንየሱስ ንርእዮ ኣለና! 

 

ለ) ዝምድና እዩ እቲ ዝለዓለ 

ኮይኑ ግን እቲ ዝለዓለ ነገር ስልጣን ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ኣይኮነን። የሱስ ሚኒስትሪ ክህልወካ ኣይኮነን 
ዝሞተ። ምስ ኣብኡ ኣብ ዝምድና ክትኣቱ እዩ ዝሞተ። ነዚ ሓሳብ እዚ ጉን ፒተርሰን ንማቴዎስ 11፡25-30 
ክትርጉሞ ከሎ ብዝግባእ ገሊጽዎ ኣሎ፦ 

የሱስ ብሃንደበት ናብ ጸሎት’ዩ ኣትዩ፡ “ዎ ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን፡ እዚ ካብ ብልህታትን ኣስተውዓልትን 
ሰለዝሓባእካዮ፡ ንህጻናት ግና ሰለዝገለጽካዮ አመስግነካ ኣለኹ። እወ ኣቦይ፡ ኣብ ቅድሜኻ ከምኡ ስምረትካ 
ኮይኑ” 

የሱስ ምስቶም ህዝቢ ዘረብኡ ይቕጽሎ፥ ሕጂ ግና ብልስሉስ ኣገባብ እዩ፣ “ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂቡኒ ኣሎ። 
ንወዲ ብጀካ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን፡ ነቦ ከኣ ብጀካ ወድን እቲ ወዲ ክገልጸሉ ዝፈቱን፡ ዝፈልጦ 
የልቦን።” እዚ ፍሉይ ናይ ኣቦን ወድን ስርሒት እዩ። ከምቲ ኣቦ ጌሩ ዝፈለጦ ከምኡ ንወዲ ዝፈልጦ የልቦን። 
ከም ወዲ ገይሩ ዝፈልጦ ውን ንኣቦ ዝፈልጦ የልቦን። እዚ ግን ነበይነይ ሒዘዮ ዝነብር ኣይኮነን ይብሎም 
የሱስ። ክሰምዕ እዝኒ ምስ ዘለዎ ኩሉ፡ ነዚ ነገር እዚ ክገልጸሉ እየ ይብሎም። 

“ደኺምካ’ዶ? ተሓሊልካ’ዶ? ሃይማኖት’ዶ ሞኽ ኣቢሉካ? ናባይ ንዓ። ምሳይ ኩን ነፍስኻ ክትሕደስ እያ። 
ናይ ብሓቂ ዕረፍቲ ከመይ ትረክብ ከርእየካ እየ። ምሳይ ተመላለስ፡ ምሳይ ተጎዓዝ። ኣነ ንነገራት ከመይ 
ይገብሮም ውን ተዓዘብ። እቲ ግዴታ ዘይብሉ ናይ ጸጋ ረምታ ተመሃሮ። ዝኸብደካ ኣርዑትን ጾርን 
ኣየሰክመካን እየ። ምሳይ ተዓራረኽ፡ ከመይ ፎኲስን ምቹእን ህይወት ከም ትነብር ድማ ክትመሃር ኢኻ”። 

ሰብ ቅድሚ ምውዳቑን፡ ሕድገት ቅድሚ ምጥላቡን፥ ሰይጣን ኣብ ምድሪ ምግዛእ ቅድሚ ምጅማሩ፡ 
ሰብኣውነት ቅድሚ ምብልሻዉን፥  ኣምላኽ ኣብ ወዱ ዓላማ ነይርዎ። እዚ ዕላማ እዚ ምስኡ ዝምድና ዝገብር 
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ሰብ ምፍጣር እዩ። ልቡ ዘካፍሎም ውሉድ ተመንዩ። ንወዱ ኣሕዋት ዝኾንዎን ልቡ ዘራብሓሉን ተመነየ። 
ንመንፈስ ቅዱስ ዝኸውን ህያው መቕደስ ተመንዩ፡ ስለዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ልቡ ዘካፍለሉን ዘራብሓሉ    
ዕድል ብምርካብ ንኣቦን ወድን የኽብሮም። 

ናይ ኣምላኽ ሃረርታ እቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ሃልሃልታን ህርፋንን፡ ነቶም ናብቲ ምስጢር ሃልሃልታን ህርፋንን 
ክኣትዉ ዝመርጹን ሰባት፡ ኣብ ልቦም ከም ዝራባሕ ምግባር ኢዩ። ሓደ ሰብ ፍቕሪ ክብሃል ኣይክኣልን እዩ። 
ሓደ ሰብ ፈቓር ኢልካ ጥራይ ኢኻ ክትገልጾ እትኽእል። እግዚኣብሄር ኣቦን፡ ወድን፡ መንፈስ ቅዱስን ፍጹም 
ዝምድናን ምግዝዛእን፡ ትውክልትን ምክብባርን ፍቕርን ናይ ሰለስተ ስብእና እዩ። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ! የሱስ 
ቅድሚ ምስራት ዓለም እተሓርደ ገንሸል እዩ። ምስጢር ፍቕሪ የሱስ፡ ንርእስኻ ስለ ክብርን ጽባቐን ካልኦት 
የሕሊፍካ ምሃብ እዩ። ፍቕሪ ማለት ስምዒት ኣይኮነን። ፍቕሪ ንስለ ካልኦት ንምንባር መብጽዓ ምእታዉ 
እዩ። ፍረ ናይቲ መብጽዓ፡ ምናልባት ብርቱዕ ስምዒት ከምዝህሉ ይገብር ይኸውን፣ ኣቐዲሙ ግን እዚ 
መብጽዓ ስቓይን ዋጋ ምኽፋልን እዩ ዘምጽእ። 

እቲ  እግዚኣብሄር ኣቦ ዝመደቦን ኣብ ዘልኣለማዊነት ዘዳለዎ ዕላማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ውን ዝገለጾ ኩሉ፡ 
ንእግዚኣብሄር ወዲ ወፍይዎ እዩ። እግዚኣብሄር ኣቦ ብወዱ ፍጹም ምትእምማን እዩ ነይርዎ። እዚ ማለት፥ 
ወዲ ኣብኡ ክገብሮ ዝርኣዮ ጥራይ ከም ዝገብር። እቲ ቃል (ወዲ) ንሱ ዝብሎ ጥራይ ከም ዝብል ኣቦ 
ይተኣማመን እዩ። እግዚኣብሄር ኣቦ ብወዱ ብፍጹም እዩ ዝተኣማመን። ወዲ ድማ ነዚ እምንቶ ብምልኣት 
ፈጺምዎ እዩ። ዋላውን ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል። እግዚኣብሄር ወዲ ብጀካ ንፍቓድ ኣቡኡ ፍቓዱ ኣይደለየን፣ 
ስለዚ ድማ እዩ እግዚኣብሄር ኣቦ ንእግዚኣብሄር ወዲ ዘይተቐበለ ዘበለ ንዓይ ኣፈልጠንን እዩ ዝበለ። 
እግዚኣብሄር ኣቦ ንወዲ ብኹሉ ኣኽቢርዎ እዩ። ብእኡ ምስ እንመጽእ ጥራይ ድማ እዩ ዝቕበለና። 

የሱስ ውን ንመንፈስ ቅዱስ ብፍጹም እዩ ዝኣምኖ። የሱስ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ቃል ጥራይ ከምዝገልጾን ካብ 
ርእሱ ውን ምንም ከምዘይዛረብ ኣጸቢቑ ይኣምኖ እዩ። ከምቲ ናይ እግዚኣብሄር ወዲ፡ መንፈስ ቅዱስ ውን 
ንኣቦ እዩ ዝገልጾ። ወዲ ነቲ ኩሉ ዝሞተሉ ዓላማ ኣብ ኢድ መንፈስ ቅዱስ ኣሕሊፉ ኣረኪብዎ እዩ። መንፈስ 
ቅዱስ ኣብ ምድሪ ነቲ ዓላማ ናብ ፍጹም ምልኣት ንኸብጽሖ ይጽበዮ ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ንእግዚኣብሄር 
ወዲ ብፍጹም ስለዘኽብሮ ወዲ ውን ንመንፈስ ቅዱስ ብፍጹም እዩ ዘኽብሮ። በዚ ድማ ኣብ ልዕለይ 
ብዝፍጸም ሓጢኣት ይቕረ ክብል እየ፡ ኣብ ልዕሊ መንፈስ ቅዱስ ንዝፍጸም ግና ይቕረ ኣይክብለሉን እየ 
ይብል ወዲ። ብዘይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ሓደ እኳ ናብ ወዲ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን። እቲ ኩሉ 
እግዚኣብሄር ኣቦ፡ ቃልን፡ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ዘልኣለማዊነት ዝመደብዎ፡ ናብ ኢድ ስድራቤት ኣምላኽን 
ኣካል ክርስቶስን ናብታ ህያው ማሕደር መንፈስ ቅዱስን ወፍዮሞ እዮም። እቲ ብዝምድናን ብሓባራዊ ክብርን 
ምግዝዛእን ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ፡ ንርእሱ ኣብቲ ኣብ ምድሪ ምስ ሰባት ብዝምድና ዝዓዩ ዕላማ ደሪትዎ 
እዩ። ዕላምኡ ብመንገዲ ዝምድና እምበር ብተግባራት ጥረ ሓይሊ ኣይኮነን ዝፍጸም። ንሱ ናይ ፍቕሪ ዝምድና 
እዩ። ፍቕሪ እዩ እቲ ካብ ኩሉ ዝለዓለ። ናብዚ ዝምድና እዚ እዩ ዝዕድመና ዘሎ። ዕላማኡ ንዝወደቐ ዘርኢ 
ሰብ ንምልዓል ጥራይ ኣይኮነን። ዓላምኡ ብመገዲ እቲ ምስኡ ዘለና ዝምድና ንኹሉን ብኹሉን ናይ 
እግዚኣብሄር ወዲ ክብሪ ምጉላሕ እዩ። 

የሱስ ዝሞተ ሕጂ ሕጉስን ጽቡቕን ህይወት ንኽትነብር ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ሃይማኖታዊ ሰብኣውነት እዩ። 
የሱስ ዝሞተ ንኽብሪ ኣምላኽ ንኽትነብር እዩ። እዚ ማለት ንእስቲፋኖስ ብዳርባ እምኒ ምሟት ነይሩ። 
ንዓኻ’ኸ እንታይ ማለት ይኸውን? ንዕኡ ዘኽብሮ እንታይ ምዃኑ ዝውስን ኣምላኽ ባዕሉ እዩ። ንስኻ 
ኣይኮንካን ትውስኖ። የሱስ ዝሞተ ኣብ ሰማያት ሕጉስ ንኽትከውን ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ውን ሃይማኖታዊ 
ሰብኣውነት እዩ። እቲ ማእከልን መዐቐኒ ናይ ኩሉን፡ ሰብ ኣይኮነን። የሱስ ዝሞተ፡ ንስኻ ኣብዝን ሕጅን፡ 
ኣብኡን ሽዑን ንኽብሪ ኣምላኽ ንኽትነብር እዩ። 
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ሐ) ኣእሩኸይ ኢለኩም ኣለኹ 

 

``ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕሩኹ በጃ ኼሕልፍ፡ ካብዚ ዚዐቢ ፍቕሪ የልቦን። ንስኻትኩም እዚ 
ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ዅሉ እንተ ገበርኩም፡ ኣዕሩኸይ ኢኹም። እቲ ኻብ ኣቦይ ዝሰማዕክዎ ዘበለ 
ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም እየ ኣዕሩኸይ ዝበልኩኹም። ባርያስ ጐይታኡ ዚገብሮ ኣይፈልጥን እዩ 
እሞ፡ ደጊም ባሮት ኣይብለኩምን እየ`` (ዮሃ 15፡13-15) 
 

እቲ ንኹሉ ማዕርግን ስልጣንን ክብርን መዝነትን ብሕጋዊ መገዲ (በቲ ግቡእ) ይግብኣኒ ክብል ዝኽእል፡ 
ከምኡ ኣይበለን። ኣብቶም ጽንሕ ኢሎም ዝጠልምዎ ሰባት እናጠመተ፡ ኣዕሩኸይ ኢልዎም። እዚ ክብል 
ከሎ፡ ኣርከን ነታ መንግስቲ ከም ዘይውክላ ብግልጺ ኣርእዩና ኢዩ። ንናይ ኣርከን ተኽእሎ ኣብ መንግስቱ 
ድማ ንኹሉ ግዜ ብፍጹም ኣዕንይዎ። ሃረማት ንምዉታት እዮም!! ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን፡ ባሕሪ መረጼን 
እዩ ዘሎ! ኣብ ባሕሪ ኣኽራንን ስንጭሮን የልቦን። ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ኢሉ፡ ኩሉ ኣኽራን ዘበለ ውን ትሕት 
ኢሉ እዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ኩልና ኣሕዋትን ኣሓትን ኢና። በዚ ምኽንያት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 
“ንሓድሕድኩም” ዝብል ከባቢ ኣርብዓ ትእዛዝ ዘሎ። እቲ ዝለዓለ ዝምድና እዩ! 

ኣብ ዝኾነ ኣርከን፡ እቶም ብታሕቲ ዘለዉ ተኣዘዝቲ እዮም። ኣርከናዊ መራሕቲ ዕርክነታዊ ዝመስል ቋንቋ 
ይጥቀሙ ይኾኑ፥ እዚ ግና ናይ ምቁጽጻርን ምልክን ኮድ እዩ። ሃረማት ብባሮት እዩ ተሃኒጹ። ኣብ ዝኾነ 
ኣርከናዊ ቅርጺ እቲ ብልዕሌኻ ዘሎ ንሱ ሓለቓኻ እዩ። ብታሕቲ ዘሎ ፍጹም ተማእዛዝነት የርኢ ይኸውን፣ 
እቲ ሓቐኛ ሃቐንኡ ግን ምናልባት ቦታ ናይቲ ብልዕሊኡ ዘሎ ንምሓዝ ይኸውን። ምናልባት ቋንቋ ዕርክነትን 
ፍቕርን ኣኽብሮትን ትጥቀም ትኸውን። ንዓኻ ግን ዓወት ማለት ኣብቲ ኣርከን ንላዕሊ ምድያብ ጥራይ እዩ። 
ኣብ ልዕሌኻን ኣብ ጎንኻን ዘለዉ ድማ መወዳድርትኻ እዮም። ከምቲ ኣህዛብ ብዝሸምዎም ዝግዝኡ ኣባና 
ከምኡ ከይከውን የሱስ ኣጠንቂቑና እዩ። መሪሕነት ብኸምቲ የሱስ ዝመሃረና ከነተግብሮ ይግባእ። ናይ 
መሪሕነቱ ሸቶ ልቡ ብምልኣት ገሊጹ ህይወቱ ስለ ኣዕሩኹ የሕሊፉ ንምሃብ እዩ (ዮሃ 15፡15)። ብርግጽ 
ህይወትካ ንስለ ኣዕሩኽካ ኢካ ኣሕሊፍካ ትህብ። ኮይኑ ግን ሸቶኻ ኣብ መሳልል ኣርከን ምድያብ ምስ 
ዝኸውን፡ ኣዕሩኽ የብልካን፥ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ትጥቀመሎም ሰባት ጥራይ እዮም። 

ናይ የጂን ፒተርሰን ትርጉም 1ቆሮ 10፡14 በዳሂት እያ። “ስለዚ ክቡር ብጻይ፡ ሰባት ንእግዚኣብሄር ናብ ንሶም 
ክቆጻጸርዎን ክጥቀሙሉን ዝኽእሉ ደረጃ ከውርድዎ ምስ ትርኢ፡ ብቕጽበት ካብ ዙርያኦም ርሓቕ” 

ሸቶ ወደ-መዝሙርነት፡ ንናይ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ዝምድና ሞዴል ብምግባር ዕርክነት ምህናጽ እዩ። 
እቲ ሸቶ ዓለም ትርእዮ ፍቕርን፡ ሓባራዊ ምክብባርን፡ ምትእምማንን ኮይኑ፡ ብእኡ ድማ ንእግዚኣብሄር 
ምግልጋል እዩ። 

እቲ የሱስ ኣብ ዮሃንስ 16 ገሊጽዎ ዘሎ ምሳሌ ዘደንጹ እዩ ነይሩ፡-  

“ግናኸ እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም፡ ሓቂ እነግረኩም ኣለኹ። ኣነ እንተዘይከድኩ፡ ኣቲ መጸናንዒ 
ናባኻትኩም ኣይመጽእን እዩ እሞ እንተኸድኩ ግና፡ ንእኡ ክሰደልኩም እየ” (ዮሃ 16፡7)። 

ደቀ- መዛሙርቲ ካብ ምፍላይ የሱስ ንላዕሊ ክስእልዎ ዝኽእሉ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኣይነበረን። የሱስ፣ እቲ ኣብ 
ምድሪ ዝተመላለሰ ብሉጽ መራሒ፡ እንተኸደ ከም ዝሕሾም ይነግሮም ኣሎ! ንሕና ፍጹም ዘይንግደፍ ኣገደስቲ 
ኢና ኢልና ንሓስብ! የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ካብ ንሱ ብስጋ ዝመርሖም፡ ኣብ ውሽጦም ብዝነብር መንፈስ 
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ክምርሑ ከምዝሕሾም ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። የሱስ፣ እቲ ንሱ ዝፈልጦ ናይ ውሽጢ ሓዊ መንፈስ፡ ደቂ 
መዛሙርቱ ውን ክፈልጥዎ እዩ ዝደሊ። 

ናትና ዕዮ፡ የዕሩኽና ነቲ ናይ ውሽጢ ምርሒት መንፈስ ቅዱስ ከይፈልጥዎን፡ ናይ የሱስ ጉይትነት ኣብ 
ህይወቶም ከይላመድዎ ዝዓግት ዘበለ ምእላይ እዩ። ብዙሕ ግዜ ንሕና ባዕልና ኢና እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት! 
ሸቶ ናይ ወደ መዝሙርነት፡ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መንፈስ ናብ ሓቂ ዘበለ ከም ዝመርሖ ብፍጹም ዝኣምን 
ዓርኪ ምግባር እዩ። 

መሪሕነት ሰብ፡ ዝበዝሕ እዋን ኣብ ሰባት ዝውከሉን፡ ንሰባት ዘኽብሩን ዝድግፉን ሰባት ጥራይ እዩ ዘፍሪ። 
ኣባና ጽግዕተኛነት ምፍጣር ማለት፡ ናትና ንግስነት ምፍጣር ማለት እዩ። እዚ ድማ ክሕደት ኣብ ልዕሊ እቲ 
ንጉስ ነገስታት እዩ። 

የሱስ፣ መንፈስ ቅዱስ ንሰባት ናብ ኩሉ ሓቂ ከምዝመርሕ ተኣማሚኑ እዩ። ንሕና’ኸ፧ በዚ ምኽንያትዩ ድማ 
የሱስ ክኸይድ እየ ዝበለ! በዚ ድማ እዩ ንደቀ-መዛሙርቱ ደቀ-መዛሙርቲ ንኽገብሩ ናብ ካልኦት ቁሸታት 
ውን ክሓልፉ ኣብኡ ድማ ወዲ ሰላም ክረኽቡ ዝኣዘዞም። ኣብኦም ዝውከሉ ጽግዕተኛታት ከፍርዩ ኣይኮኑን። 
ንጉሳት ኮይኖም ኣብ ህዝቢ ክስልጥኑ ኣይኮነን። ነቲ ንጉስ ነገስት ዝኾንዎ ኣዕሩኽ ከላልዩን፡ ኣብ ናቱ ክንክን 
ክሓድግዎምን እዩ ዝድለ። 

 

መ) ሓላፍነታትን ሓርነትን ኣዕሩኽ 

ብርግጽ፡ ኣዕሩኽ ነታ መንግስቲ ሓንጎፋይ ክብልዋ እንተኾይኖም፡ ምስኣ ሓቢሩ ዝመጽእ ሓላፍነታት ድማ 
ክቕበሉ ኣለዎም። ኣብዚ እዩ እምበኣር ጸገም ዝፍጠር! ብዙሕ ግዜ ሰባት ናይ ሓርነት ዕዳ (ሓላፍነት) 
ኣይደልዩን እዮም። በንጻሩ ዕዳ (ሓላፍነት) ባርያ እዩ ዝህልዎም። እዚ ድማ ሓርነት ካብ ሓላፍነት ማለት 
እዩ። እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዝነግሮም ንጉስ ይህልዎም። ኩሉ ግዜ፡ ገለ ንጉስ ክህልዎም ዝደልዩ፡ ገለ 
ድማ ንጉስ ክኾኑ ዝደልዩ ኣለዉ። እዚኣቶም ክልቲኦም ነቲ ንጉስ ከምዘይርኣይዎ የርእዩ ኣለዉ። 

ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣርባዕተ መሰረታውያን ሓላፍነታት ወይ ሓርነታት ይርኣዩኒ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ 
ሓላፍነት ናይ ወደ-መዝሙር ዝገብር ሰብ፡ ነቶም ዝምህሮም ነዘን ሓላፍነታት ንኽቕበሉ ከተባብዖም ኢዩ። 

1. እታ መንግስቲ ባዕልኻ ድለያ 

እዚ ማለት ባዕለ-ተመጋቢ ትኸውን ማለት እዩ። እዚ ማለት ጸግኡ ኣብ ህይወትካ ክገዝእ ምፍቃድ እዩ። 
ወይ ብጸጋ ወይ ድማ ብወልፊ ኢኻ ትነብር። ግጉይ ዝኾነ ትውክልቲ ኣብ ካልኦት፥ ማለት ፍቓድ ንምርካብ 
(ክህቡኻ)፡ ንኽቖጻጸሩኻን ኣቓልብኦም ንኽትረክብ ምጽዓርን ተዛማዲ ወልፊ እዩ። ከምዚ ዓይነት ዝምድና 
ጥዕና ዘይብሉን መራዝን እዩ። ናይ ጎይታ ስግኡ እንተዘይበላዕና ደሙ እንተዘይሰተና ህይወት የብልናን (ዮሃ 
6፡53)። ንሓድሕድና ንውሃሃቦ ነገር ውን የለን። ብዙሕ ግዜ ኣብ ተመላለስቲ ጉባኤውያን ማሕበራት 
(congregational church) ዝስማዕ ነገር “ፓስተርና ጽቡቕ እዩ ዝምግበና” ወይ ውን “ፓስተርና 
ኣይምግበናን እዩ” ዝብል እዩ። ንወዲ ሸሞንተ ወርሒ ህጻን ትምግብ እንተሎኻ ንቡር እዩ፥ ወዲ ዓሰርተ 
ሸሞንተ ዓመት ንዝኾነ ገና ትምግቦ እንተሎኻ ግና፡ ክልቴኹም - ንስኻን ንሱን ጸገም ኣለኩም ማለት እዩ። 
በጽሒ ዝኾነ ሰብ ካልእ ሰብ ክምግቦ እንታይ ኣድለየ? 

2. እቲ “ንሓድሕድኩም” ዝብል ትእዛዝ ብንኡስ ፈጽሞ 

ምስ መጻምድኻ (በዓል ሓዳርካ) ማሕበር ክትከውን እንተዘይክኢልካ ወይ ምስ ክልተ ወይ ሰለስተ ማሕበር 
ክትከውን እንተዘይክኢልካ ናይ ኣደባባይ ኣምልኾ፡ ንርኣዩለይ ስምዑለይ ጥራይ እዩ ዝኸውን። ኤፌሶን 
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4፡15-16 “ብፍቕሪ ንሓቂ እናሰዓብና፡ ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ ይብል። ብዘሎ እቲ ስጋ ብደገፍ እቲ 
መመላገቢኡ እናተታሕዘን እናተኣሳሰረን፡ ብመጠን እቲ ነንኽፍሉ እተመደበሉ ግብሪ ብፍቕሪ ምእንቲ 
ክህነጽሲ፡ ካብ ክርስቶስ እዩ ምዕባይ ዝርከብ”። ወላ እኳ ኣብዛ ንባብ ”ንሓድሕድና” ትብል ቃል ኣይትሃሉ፡ 
እዚኣ ግን ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ትእዛዛት ናይ ሓድሕድና እያ። ይኹን ‘ምበር “ብዘሎ እቲ ስጋ”፡ “ብደገፍ 
እቲ መመላገቢኡ”፡ “ብመጠን እቲ ነንኽፍሉ እተመደበሉ” ዝብሉ ቃላት ተጠቂሙ ኣሎ፡ ትርጉሞም ድማ 
ንጹር እዩ። ንሓድሕድና ብፍቕሪ ሓቂ እንተዘይተዛሪብና፡ ምዕባይ ናይቲ ኣካል ኣይርከብን እዩ። 

ንኣዕሩኸይ ሓቂ ክዛረብ እንተኾይነ፡ ዋላ’ውን ምቹእነት ዘይፈጥረለይ ሓቂ፡ ናይ ግድን ፍቕሪን ርትዕን 
ክህልወኒ የድልየኒ። ካብ ኣዕሩኸይ መጻምደይን (በዓል ቤት) ሓቂ ክቕበል እንተኾይነ ድማ ብግዲ ትሕትናን 
እምነትን ክህልወኒ ይግባእ። ዘይምብሳልን ትዕቢትን (ድርቅናን) ግና ነዚ መስርሕ የበላሽዎ። እቲ ሓቂ 
ክነግረካ ክሳዕ ዘኽእለኒ ፍቅሪ እንተዘይብለይ፡ ብሓቂ ነጺገካን ንዕርክነትና’ውን የበላሽዎ እየ ዘለኹ። 
ብትሕትና ሓቂ ካባኻ ክቕበል ድልዉ እንተዘይኮይነ፡ ከም ዓርከይ ኣይኣምነካን ኣየፍቅረካን ኣለኹ ማለት 
እዩ። 

ዝበዝሐ ኣካል ክርስቶስ ኣብ መንፈሳዊ ድኽነትን ኣብ መጠን ዘይብሉ ዘይምብሳልን እያ ዘላ። ናይዚ ዋና 
ምኽንያት ድማ፡ እዛ ኣካል ካብ ፑልፒት ጥራይ ሓፈሻዊ ሓቂ ሰለእትሰምዕ እዩ። እዚ ሓደ ወገናዊ ሓቂ ጥራይ 
እዩ። ክልተ ወገናዊ ሓቂ እዩ ዘድልየና። ካብ ልቢ የዕሩኽ ዝውሃብን ዝቕበልን ሓቂ። ደቀ-መዛሙርቲ ይገብር 
ኣለኹ ትብል እንተሎኻ፡ ሓቂ ካብ ልቢ ክዘራረቡን ገጽ ንገጽ ምዝርራብ ክላመዱን (ከተርእዮም)ብግዲ 
ከተርእዮም ኣለካ። 

የሱስ ናይ ምብራቕ ሰብ እኳ እንተነበረ፡ ነቲ ኣብቲ ባህሊ ዘሎ ናይ ምስትታርን (ሓቂ እናጎሰኻ) ዘሰክፍ ሓቂ 
ናይ ዘይምዝራብን ልማድ ሰይርዎ እዩ። ነዕሩኹን ነቲ ኣብ ግዚኡ ዝነበረ ወለዶን ንኹሉ ናይቲ ባህሊ 
ክብርታት ጥሒሱ እዩ ሓቂ እተዛረበ። ኣብ ጉዳይ ሓቂ ምዝራብ ነፍሲ ወከፍ ባህሊ ናይ ርእሱ ዝኾነ ጸገማት 
ኣለዎ። ብዘይ ትሕትናን ብዘይ መብጽዓ ንሓቅን፡ ብሕጽር ዝበለ ናይ ሓሶት ሰባት ኮይንና ኣለና ማለት እዩ። 
ተሓታትነት ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ኣይኮነን። እዚ ካልእ መግለጺ ናይ መንፈሳዊ ዓመጽ እዩ። ተሓታትነት፡ 
ንሓድሕድና ሓቂ ንዛረበሉ ናይ ፍቕርን እምነትን ዝምድና እዩ። 

ዓለም ብትሕትናን፡ ምእማንን ውድቀትን ቅር ኣይብላን እዩ። ቅር ዝብሎምሲ ብግብዝናን ምሽፍፋንን፡ 
ትዕቢትን ሓሶትን እዩ። ንሕና ናይቲ ሓቂ ዝኾነ ክርስቶስ ሰዓብቲ ኢና! 

3. ንደቅኻ ደቀ-መዝሙር ምግባር 

ንደቅኻ ወደ መዝሙር ዘይገበርካ፡ ብኸመይ ነህዛብ ደቀ-መዛሙርቲ ክትገብሮም? ምስ ደቅኻ ዝምድናዊ 
ጭውነት ዘይብልካ፡ ምስ መን ደኣ’ሞ ክህልወካ እዩ? ከም ኣቦ እንተዘይተዓዊትካ፡ ካልእ ካብኡ ዝዓቢ ዘገድስ 
ዓወት ኣለካ ድዩ? 

ሓደ ካብቲ ብዙሓት ኣብ ክርስትያናዊ ቤተሰብ ዝዓበዩ ቆልዑ ኣብ ብጽሕና ምስ በጽሑ ንየሱስ ዘይስዕብሉ 
ምኽንያት፡ ወለዶም ንክርስትያናዊ ህይወትን ኣገልግሎትን ከም ናይ ዝምድና ንጥፈት ዘይኮነስ ከም ቢዝነስ 
ስለ ዝስዕብዎ እዩ። እቶም ቆልዑ ነቲ ናይ ብሓቂ ሃቐና (ድርኺት) እዮም ዝርእዩ። ነቲ ግብዝናን ነቲ ናይ 
ትውኔት ኣተሓሳስባን ይርእይዎ እዮም። 

እቲ ቀንዲ መርመራ ናይ ሽማግለ፡ ባህርያት ኮይኑ፥ ኣብ ቤቱን ምስቶም ኣብ ወጻኢ ዘለዉን ድማ የጠቓልል። 
ደቅናን እቶም ብስራሕ ኮነ ካልእ ጉዳይ ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባትን፡ ብናይ ኣደባባይ ጸሎትናን ብብዝሒ 
ክንጠቕሶ ንኽእል ጥቕስታትን ኣይምሰጡን እዮም። ባህርያትና እዮም ዝዕዘቡ። ምስ በዓል ቤት/ በዓልቲ ቤት 
ዘለና ዝምድና ምስ ወለድናን ከባቢናን ዘለና ኣቀራርባ. . . . ወዘተ እዩ ዘገድሶም። ናይ ብሓቂ ናይ ምንባር 
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መንፍዓትን ጭውነትን ኣለና ድዩ ወይስ ኣብ ሓደ ሃይማኖታዊ ድራማ ሓደ ክፍሊ ሒዝና ኢና ንዋሳእ ዘለና 
. . . . . . . እዚ እዮም ዝዕዘቡ። 

4. ደቀ-መዝሙር ብምግባር ምሰቲ ንጉስ ዝምድና ምርባሕ 

እቲ መሰረታዊ ትእዛዝ ናይቲ ንጉስ፡ ምግባር ደቀ-መዛሙርቲ ኢዩ! ማቴዎስ 28፡18-20 ዓቢ ትእዛዝ 
ድኣ’ምበር፡ ዓቢ እማመ ኣይኮነን። እዚ ብዛዕባ ፍጻሜታትን፡ ፕሮግራማትን ኣይኮነን። ኣብ ግሉጽነትን 
ትሕትናን እተመርኮሰ ነቲ “ንሓድሕድኩም” ዝብል ትእዛዝ ድማ ዘተግብር መስርሕ ዝምድና እዩ ደቀ-
መዛሙርቲ ዝፈጥር። 

ደቀ-መዛሙርቲ ጥራይ እዮም ደቀ-መዛሙርቲ ዝገብሩ። ግናኸ ደቀ-መዛሙርትኻ ደቀ-መዛሙርቲ ይገብሩ 
እንተዘየለዉ ንስኻ ኣይተዓወትካን! ዓወት ኣብ ደቂ ደቅኻ እዩ። ዓወት ኣብ ሳልሳይ ወለዶ እዩ። ኣምላኽና 
ኣምላኽ ኣብርሃም፡ ይስሃቕን ያእቆብን እዩ። 

ከምቲ ዝኣዘዘና እንተገበርና፡ ነህዛብ ውን ዝኣዘዘና ክገብሩ እንተ ደኣ ዓሊምናዮም፣ ንሱ ድማ ከምቲ ተስፋ 
ዝሃበና ይገብር፦ ንማሕበሩ ይሃንጻ። 
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ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ 

 

1. ብዛዕባ ህንጻ’ኸ? እታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማሕበር ብሰሪ ዝነበራ ድኽነትን ብርቱዕ ስደትን ህንጻ 
ክትሰርሕ ኣይከኣለትን ዝብሃል’ከ ሓቂ ድዩ? 

ብርግጽ ኣብተን ቀዳሞት ሰለስተ ዘመናት ማሕበር ንመአከቢ ይኹን ንኻልእ ዕላማ ዝሰርሓቶ ህንጻ 
ኣይነበረን። ነዚ ዝድግፉ ታሪኻዊ ኮነ ኣርኪዮሎጂካዊ መርትዖ’ውን የለን። ይኹን’ምበር ናይዚ ምኽንያት 
ድኸነት ወይ ስደት ኣይነበረን። ገንዘብ ዝነበሮም ኣመንቲ ብዙሓት ነይሮም እዮም። ናይ ስደት ግዜ እኳ 
እንተነበረ ናይ ዕረፍትን ናጽነትን ግዜ’ውን ነይሩ እዩ። ክሃንጹ እንተ ዝደልዩስ ትሕዝቶን ግዜን ነይርዎም 
እዩ። እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ትእከበሉ ፍሉይ ህንጻ ክትሃንጽ ናይ ባህሊ ብርቱዕ ጸቕጢ ውን ነይርዋ እዩ። 
ብወገን ኣይሁድ፡ ናይ ሲናጎግ ኣዳራሽን ራባያትን ምሳሌ ኣሎ። ብወገን ሮማውያን ናይ ጣኦታት ቤት መቕደስን 
ካህናትን ምሳሌ ኣለዎም። ኣብ ርእሲኡ’ውን እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ፍሉጥ ትእከበሉ ናይ ሃይማኖት ህንጻን 
ፍሉያት ካህናትን ስለ ዘይነበራ ንተወሳኺ ስደት ምኽንያት ኮይንዋ ኢዩ። ንሮማውያን፡ መሰውኢ ዘለዎ ቤት 
መቕደስ ዘይብሉ ሰብ መናፍቕ እዩ ነይሩ። እታ ቀዳመይቲ ማሕበር እንበኣር መናፍቕነት ስለ ዝነበረት ውን 
ኢያ ዝተሰደት። 

ናይ ባህሊ ጸቕጢ ነይሩ፡ ገንዘብ ውን ነይርዎም፡ ህንጻ ክሃንጽሉ ዘኽእሎም ገለ ናይ ነጻነት ግዚያት ውን 
ነይርዎም፥ ከምኡ እንተዝገብሩ [ማለት ህንጻ እንተዝሃንጹ] ድማ ናይ ሓርነትን ነጻነትን ግዚያቶም ዝያዳ 
ምተራዘመ ነይሩ። እቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ብምግላጽን ብርትዕን ኢዮም ህንጻ ዘይሃነጹ። ብቕዱስ ክህነት 
ናይ ኩሎም ኣመንቲ ኢዮም ዝኣምኑ ነይሮም። መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝመጸትን ንኹሉ መዳይ ህይወት 
ከም ዝጎብኣቶን ኢዩ እምነቶም። ስለዚ ድማ ኣብ ቅዱስ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ እምነት የብሎምን። መሬት ብዘላ 
ናቱ ኢያ። የሱስ ዝሞተ ንብዘሎ ህይወት ንብዘሎ ንጥፈታት ሰባትን ንኣምላኽ ክቕድሶ ኢዩ። ኣብ ኣባይቲ 
ኢዮም ዝእከቡ ዝነበሩ፣ በዚ ድማ ስግኦም ቤት መቕደስ ኣምላኽ ሙዃኑን፡ ኣምላኽ ብኣእዳው ሰብ ኣብ 
እተሰርሐ ህንጻ ከምዘይነብር፡ ነገር ግን ኣብ ብህያዋን ኣእማን እተሰርሔ ህያው ቤት መቕደስ ከም ዝነብር 
እምነቶም ብግብሪ ኣርእዮም። 

ኣብ እምነቶም ብምጽናዕ ድማ፡ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ህዝቢ ኣምላኽ’ዩ ብምባል ገንዘቦም ኣብ ሕጡብን 
ስሚንቶን ሑጻን ኣየውፈሩን። ኣብ ህዝቢ ደኣ ኢዮም ዘውፈርዎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝእከብ ዝነበረ ሞባእ፣ 
ንግዳያት ጥሜትን ድርቅን፡ ንዘኽታማትን፡ ንመበለታትን፡ ንድኻታትን እዩ ዝነበረ። 

እቲ ኣብ ዓለም ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ክርስትና ትካላትን ማሕበራትን ንህንጻን፡ ንምዕቡል መሳርሒ ድምጽን፡ 
ንኦፊሳትን ንምሕደራን ተባሂሉ ዝጠፍእ ዘሎ ገንዘብ፡ ኣብ ናይ ብሓቂ መቕደስ ኣምላኽ ንሱ ድማ ህዝቢ 
ኣምላኽ ኣውፊርናዮ እንተንኸውን፡ ኣብ ከም መንበሪ ገዛን፡ ቤት ትምህርትን፡ መግብን ማይን ዝኣመሰሉ 
መሰረታውያን ጠለባት ኣብ ድኻታት ዓቢን ዘዕግብን ውጽኢት መምጻእና ኔርና። እቲ ኩሎም ሰዓብቲ የሱስ 
ኢና በሃልቲ ዝፍረድሉ መዐቀኒ፡ እቲ የሱስ ኣብ ማቴዎስ 25፡ ካብዞም ንኣሽቱ ዝገበርኩምሉ ንዓይ 
ከምዝገበርኩምለይ ዝበሎ ሓሳባት ኢዩ። እዚ መዐቀኒ ተጠቒሙ ኢዩ የሱስ ነተን ኣባጊዕ ካብ ኣጣል ዝፈለየን።   

ህንጻ፡ ንሰባት ምፍቃርን ንየሱስ ምግልጋልን ኣየስምዕን ኢዩ። ህንጻ ብዛዕባ ናትና ንእሽቶ ንግስነት ኢዩ። ህንጻ 
ናይ ሓይልን ዝናን ትልሚ ኢዩ። ህንጻ ንኩርዓትና [ትዕቢትና] ሓወልትን፡ ከምቶም ካልኦት ኣብ ዙርያና 



79 
 

ዘለዉ ሃይማኖታት ሙዃን ዘለና ድሌትን መርኣዪ ኢዩ። ኣብ ህንጻ ነውፍራ ሓንቲ ዶላር፡ ካብቲ ንጥሙያት 
ንምዕንጋል ንዕሩቓት ንምኽዳን፡ ንሕሙማት ንምግልጋልን ንእሱራት ንምብጻሕን ከነውጽኦ ዝግብኣና ገንዘብ 
እያ ትጎድል ዘላ። ነፍሲ ወከፍ ህንጻ ናይ ስስዐናን ናይ ትዕቢትናን /ትምክሕትና/ ኣርማ ወይ ሓወልቲ ኢያ። 
ኣብኣ ትጠፍእ ዘበለት ዶላር፡ ናይ ጤል ገንዘብ ተባሂላ ብየሱስ ክትፍረድ እያ። 

እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ዛንታታት ተጠቒሞም ብዛዕባ ምህናጽ ማሕደርን ቤት መቕደስን ዝዛረቡ ሰባት 
ብሕጽር ዝበለ ተጋግዮም ኣለዉ። ኣብቲ ዝበለየ ኪዳን ኣይኮናን ዘለና። ኮይኑ ግን ናይቲ ኣረጊት ኪዳን 
ኣተሓሳስባ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ዓሪዱ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ኣይሁድ ምስ እስቲፋኖስ ብዛዕባ ህዝቢ ኣይሁድ 
ክዛረቡ ከለዉ እቲ ኣዝዩ ዘቖጥዖም መልእኽቱ ክዛዝም ከሎ እስቲፋኖስ ‘እቲ ልዑል ብኢድ ሰብ ኣብ 
እተሃንጸት ቤት ኣይነብርን ኢዩ’ ስለ ዝበሎም ኢዮም (ሃዋ 7፡48)። እስቲፋኖስ ከምዚ ኢሉ ክእውጅ ከሎ 
ንኩሉ ናይ ሃይሞኖት ስርዓቶምን፡ ናይ ናብራ ምኽንያቶምን /ምንጮምን/ ኢዩ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ። 

እቲ ቐዳማይ ሰማእት ማሕበር ህይወቱ ዝሃበ፡ ሎሚ ኣምላኽ ኣብ ሰባት እንበር ኣብ ሃይማኖታዊ ህንጻ 
ኣይነብርን ኢዩ ኢሉ ስለ ዝኣወጀ ኢዩ። ነቲ ብልቢ ከም ጣኦት ዝምስጠና ናይ ሃይማኖት ህንጻና ደፊሩ 
ዝነቕፈልና፡ ሎሚ ውን እንተኾነ ተሪር ግብረ መልሲ ኢና ንህቦ። 

ብዛዕባ ‘ገንዘብ ጤል’ ምዝራብ ኣዝዩ ኮርዃሒ /ወጋኢ/ ኢዩ ኢልካ’ዶ ትሓስብ? ሰለስተ ዛንታታት እንበኣር 
ከዕልለኩም። እታ ሓንቲ ኣብ ቀረባና ኣብዚ ንነብረሉ ኣብ ካናዳ ዘጋጠመት ኢያ።  

ሓንቲ ናይ መንእሰያት ጉጅለ ንናይ ሚስዮን ተልእኾ ናብ ሓንቲ ናይ ሳልሳይ ዓለም ሃገር ከይዳ፥ ከም ኣካል 
ናይ ተልእኾኣ ድማ ኣብ ሓደ መናበዪ ዘኽታማት በጺሓን ኣገልጊላን። ኣብታ ዓመት እቲኣ ሓገዝ ስለ ዝጎደለ፡ 
ዋጋ ሩዝ ድማ ብዕጽፊ ስለ ዝወሰኸ፡ እቶም ቆልዑ ናብ ጥሜት ገጾም እናኸዱ ጸኒሖሞም። ናብታ ዓባይን 
ሃፍታምን ቤተ ክርስትያኖም ምስ ተመልሱ፡ ጸብጻብ ናይ መገሻኦም ቅድሚ ምቕራቦም እቲ ሲኒየር ፓስተር 
ረኺቡ ብዛዕባ ኩነታትን ድሌትን እቶም ዘኽታማት ንኸይዛረቡ ከልኪልዎም። ስለምንታይ? እታ ማሕበር 
ንድሌትን ኩነታትን እቶም ዘኽታማት እንተፈሊጣቶ፡ ገለ ኣባላት ንዕኦም ዝኸውን ገንዘብ ክህቡ ኢዮም፡ 
እዚ ማለት ድማ እታ ቤተ ክርስትያን ኣታዊታታ ይጎድል ኣሎ። እዛ ቤተ ክርስትያን ናይ ህንጻ ምስራሕ 
መደብ ስለ ዘውጽኤት ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዚ ፕሮጀክት ክትዋፈር ኣለዋ። 

እቲ ካልኣይ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣርማንያ ዘጋጠመ ኢዩ። እታ ሃገር ኣብ ታሕሳስ 7፡ 1988 ከባቢ 25,000 
ህይወት ሰባት ዝወሰደ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ገጢምዋ ኔይሩ። እዛ ከተማ ድማ በዚ ተጠቒዓ ትሳቐ እያ ነይራ። 
ነታ ከተማ ክዘራ ከለኹ ኣብ ሕምብርቲ እታ ከተማ ሓድጊ ናይቲ ምንቅጥቃጥ ዝኾነ ገለ ፍርስራስ መናድቕ 
ገና ይርአ ከም ዘሎ ሓቢሮምኒ። ኣብቲ ፍርስራስ ዝነብሩ ሰባት ከቢድ ስቓይ እዮም ዝሓልፉ፡ ህጻናት ደቆም 
በናጹ ክሳዕ ደረጃ ምግሃጽ ኢዮም ዝበጽሑ። ኣብ ከተማ እናዘርኩ ሓደ ኣዝዩ ውቁብ ህንጻ ርእየ፥ ኣርመንያ 
ሃዋርያዊ ቤተ ክርስትያን ሙዃኑ ኢዩ። እዚ ብውቁባት ኣእማን ዝተሰርሐ ህንጻ ከባቢ 2.8 ሚሊዮን ዶላር 
ዘውጽአ ኢዩ። ኣብ ውሽጡ ድማ ሽምዓታትን ስእሊ ቅዱሳትን መዊቖም ደቂሶም ኣለዉ። ቀጺልና ድማ ኣብ 
ሓደ ናይ ኮምፒተርን ላብን ናይ ቋንቋ እንግሊዘኛ መምሃሪ ክፍልታትን ዘለዎ ሓድሽ ህንጻ ናይ ኣርመንያ 
ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን በጺሕና። እዚ ውን ኣዝዩ ውቁብ ህንጻ እዩ። ንምስርሑ 4 ሚሊዮን ዶላር ከም 
ዝሓተተ ተነጊሩኒ፣ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ኮምፒተራትን መጻሕፍትን ድማ መዊቖም ደቂሶም ኣለዉ። 

ጸኒሕና ድማ ምስ ሓሙሽተ ቆልዑ ዘለውዎም ሰብ ሓዳር መግቢ በሊዕና። እዛ ክልተ መደቀሲ ክፍሊ ዘለዋ 
ኣፓርታማ ብዘይካ እዞም ስድራ፡ ስራሕ ዘይብሉ ሓዎም ውን ናይ ባዕሉ መንበሪ ክህልዎ ብዘይምኽኣሉ 
እዞም ስድራ ግድን ኢዮም ሓገዝ ዝደልዩ ነይሮም። እዚ ሓዉ ስራሕ የናዲ ኣሎ’ዶ ኢለ ምስ ሓተትኩ፡ ኣብ 
ሓንቲ ኣብታ ከተማ ዘላ ናይ ካሪዝማቲክ ቤተ ክርስትያን ኣብ ስራሕ ህንጻ ሓዳሽ ቤተ ክርስትያን ይሰርሕ 
ከም ዝነበረ ተነጊሩኒ። እዚ ህንጻ እዚ ኣነ ዝበሉ ናይ ካሪዝማቲክ ሰበኽቲ ክምህርሉ /ክሰብክሉ/ ኢዩ ዝስራሕ 
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ዘሎ። ንምንታይ ድኣ ስርሑ ዘይቅጽል ኢለ ምስ ሓተትኩ፡ ዝወሃቦ ሰሙናዊ ክፍሊት፡ ንቦታ ስራሕ 
ንምምልላስ ናይ ኣውቶቡስ ወጻኢታት ክሽፍን ከማን ከምዘይክእል ተነጊሩኒ። ቤተ ክርስትያን፡ ንሓደ ድኻ 
ንናብራ ዝኾኖ ደሞዝ ብዘይምኽፋሉ የሕሪቑኒ። 

በታ መዓልቲ፡ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ካልእ ቆጸራ ስለ ዝነበረና፡ ብማእከል ከተማ ክንሓልፍ ነይሩና፣ እቲ ዝህነጽ 
ዘሎ ቤተ ክርስትያን ድማ ኣብ መገድና ኢዩ ነይሩ። ኣዝዩ መሳጢ ህንጻ ኢዩ። ብውቁብ ኣእማን እተሃንጸ 
በዓል ሰለስተ ደርቢ ህንጻ ብቕድሚት ወገኑ ይርአ ነይሩ። ኣእምሮይ፡ ኣብ መንጎ እዚ ዝርእዮ ዘለኹ ሃብትን 
ኣብ መንጎ እቶም ነዚ ጣኦት ቤት መቕደስ ዝሃንጹ ዘለዉ ድኻታትን ዘሎ ወጽዓ ክርድኦ ፈቲኑ። ናብቲ ሓደ 
ሸነኽ ናይቲ ጎደና /ፊቱ ነቲ ህንጻ/ ምስ ጠመትኩ እሞ ኣፈይ ኢየ ሒዘ። ናይቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዘጋጠመ 
ምንቅጥቃጥ፡ ፍርስራስ መንደቕ ኣብ ብዘሎ እቲ ከባቢ መሊኡ ነይሩ። እቶም ደቆም ብኣናጹ እናተበልዑ ኣብ 
ቁሪ ኣብቲ ፍርስራስ ዝሓድሩ ህዝቢ፡ ንግሆ ብር ምስ በሉ ዝርእይዎ ነገር እንተሃልዩ፡ ክርስትያናት ምልክት 
ትምክሕቶም ዝኾኖም ውቁብ ህንጻ ክሃንጹ ኢዩ። 

እቲ ሳልሳይ ዛንታ ኣብ ሓደ ኢቫን እተባህለ ሰብ ዝሰርሓሉ፡ ብድኽነት ዝተጠቕዐ ከባቢ ማእከላይ ኤስያ 
እተፈጸመ ኢዩ። ኢቫን ብመገዲ ኣዝዮም ልምዳውያን ዝኾኑ ኣባላት ዲኖሚነሽን ኢዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 
ከሎ ናብ የሱስ መጺኡ። እታ ዝፈልጣ ሓንቲ መግለጺ ማሕበር እታ ናቶም ኢያ፥ ኣዝዩ ድማ ፈቲይዎም። 
ኢቫን ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጸ፡ ማሕበራት ንኽምስርት ናብ ብዘላ እታ ሃገር ክዘውር ጀሚሩ። ኣብ ቤት 
ማእሰርቲ ከሎ ንሓደ ኣለክሳንደር እተባህለ ብጻዩ ናብ ክርስቶስ ኣምጺእዎ ነይሩ። እዚ ብጻዩ ካብ ቤት 
ማእሰርቲ ምስ ወጸ፡ ደቀ መዛሙርቲ ክገብር ናብ ሓንቲ ኣማኒ ዝበሃል ዘይብላ ዞባ ከይዱ። ከይደንጎየ 
ኣለክሳንደር፡ ንእሽቶ ጉጅለ ደቀ-መዛሙርቲ ናብ ክርስቶስ ኣምጺኡ፣ ነገር ግን ሓለቓ ፖሊስ ናይቲ ዞባ “ጸገም 
ስለ ዘየድልየና ካብ ዞባና ውጻእ” ክብል ተዛሪብዎ። ሓለቓ ናይታ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረት መስጊድ መጺኡ 
ድማ ካብቲ ከባቢ ክርሕቕ ከም ዘለዎ ነጊርዎ። እንተዘይኮይኑ “ጸገም ክፍጠር ኢዩ” ብምባል ውን 
ኣፈራሪሕዎ። ይኹን እንበር ኣለክሳንደር ዕዮኡ ቀጺሉ። ሓደ ምሸት ንበዓልቲ ቤቱን ንኻልኦት ክልተ ኣሕዋትን 
ጸሎት /ኣምልኾ/ እናመርሖም ከሎ፡ ሰለስተ ሰባት መጺኦም ብመስኮት ቶኲሶም ቀቲሎሞ። 

ኢቫን ነዚ ዛንታ ክነግረኒ ከሎ፡ ሞት ብጻዩ ብዙሕ ሕቶ ከም ዝፈጠረሉን፡ ክሳብ ጭንቀት ውን ከም ዘብጽሖ 
ተዛሪቡኒ። ምናልባት እቲ ምኽንያት ስለ ዝፈርሐዶ ይኸውን ብማለት ንኢቫን ሓቲተዮ። ሕቶይ ንኢቫን ዳርጋ 
ጸርፊ ኮይንዎ። ንህይወቱ ፍጹም ኣይፈርህን ኢዩ፡ ነገር ግን እቲ ዝተኸፍለ ዋጋን እቲ ሓደጋን ናይ ብሓቂ 
ዝግባእ ድዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘሸግሮ ምስ ሓበረኒ፡ ዝያዳ ደንጽዩኒ። ስለምንታይ? 

ኢቫን ከም ዝነገረኒ፥ ኣውራ ሕቶኡ ንምንታይ ኢየ ጉጅለታት ደቀ መዛሙርቲ ንምግባር ህይወተይን ህይወት 
ብጾተይን ኣብ ሓደጋ ዘውደቕኩ ዝብል ኢዩ። ምኽንያቱ “ደቀ-መዛሙርቲ ምስ ገበርና ዲኖሚነሽናት ናብቲ 
ከባቢ መጺኤን ህንጻ ቤተ ክርስትያን ይሰርሓ፡ ፓስተር የቐምጣ፡ እቶም ዝጸዓርናሎም ደቀ-መዝሙር ድማ 
ሓዲጎምና ናባታተን ይኸዱ”። እዞም ሓደስቲ ልዉጣት ኤስያውያን ኢዮም፣ ስለዚ ንሰዓታት ኣብ መሬት ኮፍ 
ኢሎም ሻሂ እናሰተዩ ብዛዕባ የሱስ ምዕላል ኢዩ ልማዶም። ይኹን እንበር ናይዛ ጉጅለ ኣባላት ከባቢ ዓሰርተ 
ሓሙሽተ ምስ በጽሐ እዘን ዲኖሚነሽናት ህንጻ ሰሪሐን፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሰልጠነ 
ስላቪክ (ኤውሮጳዊ ዝመቦቆሎ) ፓስተር ምልኣኸን ዘይተርፍ ኢዩ። እቶም ኤስያውያን ድማ ሓደ ድሕሪ ሓደ 
ናባታተን ይኸዱ። 

ኢቫን ናብ መራሕቲ ናይተን ዲኖሚነሽናት ብምኻድ፡ ስለምንታይ ኢየን ነዘን ጉጅለ ደቀ-መዛሙርቲ ዝኸውን 
ህንጻ ዝሰርሑ ክሓቶም ጀሚሩ። ዝእከብሉ ኣባይቲ ኣለዎም። ኣብዚ ገጠር /ቁሸት/ ህንጻ ምስራሕ ዘድሊ 
ኣይኮነን። ሰብ ዘይነብሮ ክእከብሉ ዝኽእሉ ኣባይቲ ውን ኣሎ። ንኣኣቶም ዘድልዮም ንኸብዶም ዝዕንግል 
መግብን፡ ንህጻናቶም ዝኸውን ኣሳእንን ኢዩ። ንሳቶም ከቢብካ ምስ ብጾትካ ኮፍ ኢልካ ሻሂ እናሰተኻ ብዛዕባ 
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የሱስ ምዕላል /ምውጋዕ/ ኢዮም ዝፈትዉ። ካብቶም ናይ ቀደም ገዛእቶም ዝነበሩ ባዕዳውያን ንዝኾነ ሓደ 
ጋሻ መንእሰይ ኣብ መድረኽ ደው ኢሉ ክሰብኮም ክሰምዑ ኣይደልዩን ኢዮም። ኮይኑ ግን እቶም መራሕቲ 
ንሕቶ ኢቫን ኣይፈተውዎን፡ መናፍቅ ብምባል ድማ ካብ ዲኖሚኒሽኖም ሰጒጎሞ። 

ካብዚ ግዜ ጀሚሩ እንበኣር ኢቫን፡ ኣብ ብዘላ ዓለም ከም ናቱ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ብዙሓት ሰባት ከም 
ዘለዉን፡ ናቱ ሓሳብ ድማ መናፍቕነት ከምዘይኮነን ክግንዘብ ጀሚሩ። ኢቫን ናብቶም ዝወገዝዎ ኣሕዋት 
ተመሊሱ “መሪቖም ከፋንውዎ” ሓቲትዎም፡ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ከምቲ ዝሓተቶም ጌሮምሉ። ሎሚ 
ኢቫን ብመሰረት ሉቃስ 10 ደቀ መዛሙርቲ ይገብር ኣሎ። ኣለክሳንደር ንኸንቱ ኣይሞተን! 

ሓወልቲ /መዘከርታ ህንጻ/ ንምስራሕ ዝባኽን ገንዘብን፡ ዘሎ ትምክሕትን ምግናን ዘየድልዮ ርኡይ ሓቂ እዩ። 
ከምዚኦም ዝበሉ ህንጻታት ነፍሲ ወከፎም ኣብነት ናይቲ ዘለና ሕሉፍ ዘይምእዛዝን ፍጹም ዕልወት ኣብ 
ልዕሊ ቃልን ምስክር የሱስን ኢዮም።  

ይኹን እንበር፡ እቲ ዘድልየና ዘሎ፡ ንቤት-ኣልቦን ንውሉፋትን ንግፉዓትን ዝከናኸን ጥዑይን ምቕሉልን ህያው 
ዝኾነን ኮም ኢዩ። ዘድልየ ዘሎ ዓበይቲ ትካላት ዘይኮነስ፡ ነቶም ተግባራዊ ፍቕሪ ኣምላኽ ተሞኪሮም 
ዘይፈልጡ ስድራቤት ዝኾንኦም ንኣሽቱ ኮማት ኢዩ። እቲ ዘድሊ ዘሎ ግዝያዊ ናይ ተሓድሶ ማእከላት 
/Rehabilitation Center/ ዘይኮነስ፡ ንኹሉ ግዜ ፍቕርን ጥዕናን ዝህብ፡ ውልቀ ሰባት ድማ ኣብ ባህሎም 
ሃዲኦም ምስ ክርስቶስ ዝነብሩ ሃዋሁ ምፍጣር ኢዩ። እዚ ድማ ብሞያውያን ዝካየድ ዘይኮነስ፡ ብኣብ ኮማት 
ፈውስን ምድሓንን ዝረኽቡ ደቂ ዓዲ ኢዩ ዝግበር። 

ኣብ ብዙሓት ውሽጢ-ከተማ (inner city)፡  ኣባላት ብሓባር ዝሰርሑለን ብሓባር ዘገልግሉለን፣ ንቤት-
ኣልቦን ንውሉፋትን ንናይ ኣእምሮ ሕሙማትን ፈውስን ተሓድሶን ክብክብን ዝህባ ሓደሽቲ ኮማት እናማዕበላ 
ይመጻ ኣለዋ። 

ኣብ ሓንቲ ናይ ማእከላይ ኤስያ ከተማ፡ ከምዚ ዓይነት ናይ ውሽጢ-ከተማ ንኣሽቱ ኮማት ተመስሪተን። 
ሓንቲ መዓልቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀውዒ’ዩ፡ ሓደ ዩዊገር (ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ዝኾኑ እስላም ኣህዛብ) 
ኣብ ዕዳጋ ደው ኢሉ ይርእይዎ። ዘዕርፈሉ ስፍራ ይደሊ እንተኾይኑ ሓቲቶሞ። እወ ስለ ዝበለ ድማ ንገዝኦም 
ሒዘሞ መጺኦም። ሓያለ ኣዋርሕ ኣብቲ ኮም ምስ ተቐመጠ፡ እዚ ሰብኣይ ከምዚ ዝብል ድምጺ ሰሚዑ፡ 
“እዞም ዘገልግሉኻ ዘለዉ ህዝቢ፡ ህዝበይ እዮም ስምዓዮም። እቲ ሓቂ ኢዮም ዝነግሩኻ ዘለዉ”። ተኣዚዙ፡ 
ሰዓቢ የሱስ ኮይኑ ተጠሚጡ ድማ። 

 

2, ብዛዕባ ስብከት’ከ? 

ደስ ንዝብል ስብከት ክንሰምዕ ክንእከብ የብልናን ማለት ድዩ?  

ኣገዳሲ ሕቶ’ዩ! ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህንጻታት ኣመንቲ፡ ንስብከት ፍሉይ ኣተኩሮ ኢዩ ዝወሃቦ። እቲ ሰባኺ 
ብሉጽ /ንፉዕ/ ምስ ዝኸውን፡ ብዙሓት ሰባት ክእክብ ይኽእል፥ ከምኡ’ውን ብዙሕ ጸጋታት /ፊናንስ/ 
የኻዕብት። እንበኣር ዝያዳ ጽልዋን ተፈላጥነትን ብመገዲ ስብከት ኢዩ ዝርከብ። 

ናይ ጳውሎስ ኣረኣእያ ብዛዕባ እቶም ንርእሶም ሰባት ዝእክቡ ሽማግለታት ከመይ ከም ዝኾነ ቀዲምና ርኢናዮ 
ኣለና። ነዚ ነገር ኢዩ “ቄናን” ኢልዎ። ናይ ጳውሎስ ራኢ ምስቲ ኣብ ሉቃስ 10 ተገሊጹ ዘሎ ናይ ጎይትኡ ራኢ 
ዝሰማማዕ ኢዩ። ንሱ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ዝራባሕ ናይ ህያዋን ንኡስ ጉጅለታት ራኢ ኢዩ። 
እቶም ንርእሶም ሰባት ዝእክቡ ቄናናት ኢዮም፥ ነቲ ናይ ደቀ-መዛሙርቲ ናይ ዝምድናን ምርባሕን ዲናሚክስ 
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ድማ ከልኪሎሞ ኢዮም። ናይ ጳውሎስ ኣረኣእያ ኣብ ስብከት ከመይ ኢዩ ኔሩ? ብዛዕባ እዚ ኣብ 1ቆረንቶስ 
2፡1-5 ኣነጺርዎ ኣሎ፦ 

 

“ኣሕዋተየ፡ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ከለኹ፡ ብዘይ የሱስ ክርስቶስ ንሱ ከኣ እቲ እተሰቕለ፡ ሓደ ነገር እኳ 
ከምዘይፈልጥ መደብኩ እሞ፡ ናባኻትኩም ክመጽእ ከለኹ፡ ምስክር ኣምላኽ ብብሉጽ ዘረባ ወይስ ብጥበብ 
ክነግረኩም ኣይመጻእኩን። ኣነ ኸኣ ብድኻምን ብፍርሓትን ብብዙሕ ምምብድባድን እየ ኣባኻትኩም 
ዝነበርኩ። እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እንበር፡ ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ከይትስረትሲ ዘረባይን ስብከተይን 
ድማ ብምርዳእ መንፈስንን ስልጣንን እምበር፡ ብዘስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን” 

 

እቲ ናይቲ ግዜ ባህልን ወግዕን ስለ ዘይንፈልጦ፡ ኣብዚ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ግር ክብለና ዝከኣል ኢዩ። 
ሓደ ካብቲ ግኑን ኣርት ናይቲ ግዜ’ቲ ክእለት ዘረባ እዩ ነይሩ። ናይ ዘረባ ክኢላታት ኣብ ግዜ ሮማ ኣዝዮም 
ህቡባት ከዋኽብቲ ኢዮም ነይሮም፥ ንተዓዛባዮም ሓንሳብ የንብዕዎ ሓንሳብ ድማ ብስሓቕ ክርትም ከም 
ዝብል ይገብርዎ። ጳውሎስ ነዚ ነገር እዚ ኣጸቢቑ ኢዩ ዝፈልጦ፡ ሓደ ካብቶም ምሁራት ናይቲ ዘመን ከም 
ሙዃኑ መጠን ድማ፡ በዚ ኣርት እዚ ዝሰልጠነ እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል። እንበኣር ትጽቢት ሰብ ቆረንቶስ 
ጳውሎስ በዚ ኣርት`ዚ ክዛረቦም ኢዩ ነይሩ። 

ጳውሎስ ግና ከምኡ ምግባር ነጺግዎ`ዩ። በንጻሩ ግን ከም ሓደ ድኹም ብፍርሓትን ብብዙሕ ምንብድባድን 
ኢዩ ዝመጾም። ብመሰረት ናይቲ ግዜን ቦታን ባህሊ ንኸምዚ ዝበለ ሰብ ዝሰምዖ ዳርጋ የለን። ጳውሎስ ግና 
ንሰባት ናብ ርእሱ ክስሕብ ኣይደለየን። እምነቶም ኣብ ሓይሊ ኣምላኽን ኣብ ተግባር መንፈስ ቅዱስን 
ክትስረት ኢዩ ድላዩ። ብመገዲ ናይ ሰባት ክእለትን ብጥበብ ሰባትን ብሓይሊ ስብእናን ምዕያይ ፍጹም 
ነጺግዎ ኢዩ። 

እቲ ሓደጋ እዚ ኢዩ፣ ንሰባት ካብ ሰዓት ንሰዓት ካብ ሰሙን ንሰሙን ካብ ኮንፈረንስ ናብ ኮንፈረንስ፡ ኦድዩ 
ድሕሪ ኦድዩ ክሰብኩኻ እንተ ኣፍቂድካሎም፡ ንጸሊም ጻዕዳ ኢዩ ኢልካ ክሳብ ትኣምን ክገብሩኻ ይኽእሉ 
ኢዮም። ጌጋ ብሓደ ዓይነት ርትዒ ብተደጋጋሚ ከም ሓቂ ኮይኑ ኢዩ ዝሰብኽ ዘሎ። ከመይ ኢሉ ይከኣል’ዶ 
ትብል ኣሎኻ! ብርግጽ ይከኣል ኢዩ። ኩሉ ግዜ እዩ ከምኡ ዝግበር። ብኸመይ “ናይ ብልጽግና ወንጌል” ኣብ 
ብዘላ ምድሪ ኣብ ዘለዋ ብዙሓት ማሕበራት ተቐባልነት ረኺቡ? ብኸመይ ኢዩ ሓደ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፍጹም 
መሰረት ዝበሃል ዘይብሉ ምህሮ ንልብን ኣእምሮን ኣመንቲ ከምዚ ገይሩ ክሕዝ ክኢሉ? ንድሌትን ስስዐን ደቂ 
ሰባት ንምርዋይ፡ ካብ ናይ ተዛማድነት ትርጉሙ /context/ ወጻኢ ጥቕስታት ካብ ጽሑፋት ቦጥቂልካ ነናሻዕ 
ዝግበር ስብከትን ምህሮን እዩ እቲ ሽግር። 

እቲ “ኣቦ ናይ እምነት ምንቅስቓስ” ተባሂሉ ዝፍለጥ ኬነት ሃጊን ዓቢ - ምናልባት ብኣቦ ናይ ብልጽግና ወንጌል 
ውን ይፍለጥ ኢዩ - ቅድሚ ሞቱ ሓንቲ “the midas touch” /”ኢደ-ማይዳስ”/ ትብል መጽሓፍ ጽሒፉ 
ነይሩ። ኣብታ መጽሓፍ ሰዓብቱ ገንዘብ ንምኽዕባት ንዝገብርዎ መዝማዚ ሜላታት ብምኹናን ብትሪ ኢዩ 
ዝገንሖም። እቶም መንፈሳዊ ኣቦና ኬነት ሃጊን ኢዩ ዝብሉ ሰበኽቲ ወንጌል ብልጽግና፡ እዛ መጽሓፍ ብዝኾነ 
ተኣምር ኣይልእኩልካን ኢዮም /ገንዘብ ክትውፊ ከሎኻ ዝልእኩልካ መጽሓፍቲ ኣሎ/። 

ናተይ ጽኑዕ ምርዳእ ኣብ ዙርያ እዚ ሓሳብ፦  

ትምህርቲ ብልጽግና ምስ ዕሽርን ሞባእን ኣተሓሒዙ ዝምህሮ ናይ መርገም መፈራርህን ናይ በረኸት 
ተስፋታትን፡ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘመን ጳውሎስ ዝነበረ ምህሮ ግዝረት ኢዩ። እዚ ካልእ ወንጌል እዩ። ኣብ ገላ 
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1፡8 ድማ ኩነኔ ጳውሎስ ተገቢእዎ፣ “ግናኸ ንሕና እኳ እንተኾንና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ፡ ብዘይ እዚ 
ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተ ሰበኸልኩም፡ ንሱ ዉጉዝ ይኹን”። 

ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ 1ጢሞ 6፡3-6 ብዛዕባ መምህራን ሓሶት መምርሒ ክህብ ከሎ፡ ከምዚ ኢሉ እዩ 
ዝድምድም፡ “ሓሳቦም ዝጠፍኤን ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት፡ ኣምልኾ ድማ መገባብሮ ረብሓ ከምዝኾነ 
ዚመስሎም። ካብ ከምዚኣቶም ዝመስሉ ረሓቕ”። 

እዚ ኣዝዩ ተሪር ግና’ኸ ኣገዳሲ መምርሒ ኢዩ! 

ኣብዚ ናይ ንስብከት ምምርማር ኩነት (context)፡ 1ቆረ 14፡26 ኣዝያ ሓያል ኢያ። “ኣሕዋተየ እንታይ ደኣ 
ኢዩ? ክትእከቡ ከለኹም፡ ነፍሲ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ፡ ምህሮ ኣለዎ፡ ራእይ ኣለዎ፡ ቋንቋ ኣለዎ፡ 
ትርጉም ኣለዎ፡ ኩሉ ንምህናጽ ይገበር”። 

ነዚ መምርሒ እዚ ምስ ንኽተሎ፡ ሓደ ሰብ ንጉባኤ ከም ባህ ዝበሎ ተቖጻጺሩ ናብ ባህ ዝበሎ ኣንፈት 
ክወስዶን ክምዝምዞን ዝኽእል ኣይምኾነን። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ (1ቆረ 14፡26)፡ ናይ ሕቶን መልስን፡ 
ናይ ብድሆን ምላሽን መድረኽ ኢዩ። ኣብዚ ዋሕዚ መንፈስ ቅዱስ፡ ብመገዲ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይቲ ኣካል፡ 
ናብቲ ንሱ ዝደለዩ ዝወስዶ ጉባኤ ኢዩ። ኣብዚ የሱስ ናይ ብሓቂ ርእሲ ዝኾነሉ ቅርጺ እንበር፡ ከምቲ ሰባት 
ናቶም ኣጀንዳ ዘተግብርሉ የሱስ ድማ ናይ ንስሙ ርእሲ /ተምሳሌት ርእሲ/ ዝኾነሉ ኣይኮነን። እዚ ናይ 
እንካን ሃባን መድረኽ ኢዩ፡ ነፍሲ ወከፍ ኣካል ኣብ ቃል ኣምላኽ ተሳትፎ ኣለዎ፡ የሱስ ድማ ብነፍሲ ወከፍ 
ኣባል ኣካሉ ገይሩ ኢዩ ዝዛረብ። 

ኣብ ዓቢ ኩነት ስብከት ምስ ንርኢ ድማ፡ ዝበዝሐ ግዜ እቲ መራሒ ነቲ ክሰብኽ ዝመጽእ ዘሎ “ናይ ኣምላኽ 
ሰብ” ኢዩ፡ ትም ኢልና ጥራይ ክንሰምዖ ኢዩ ዝግባእ ብማለት ኢዩ ምቹእ ባይታ ዘጣጥሓሉ (እዚ “ናይ 
ኣምላኽ” ብምባል ንፍሉያት ሰባት ብፍሉይ ምጥማት ናይቲ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ኢዩ፡ እቶም ከምኡ ዝበለ 
ነገር ንገብርን ንስዕቦን ዘለና ኸኣ ነቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንኹሉ ዝተዋህበ ናይ ኣመንቲ ናይ መንግስቲ ክህነት 
ኣይተቐበልናዮን ማለት ኢዩ)። ኣብዚ መንፈሳውነት ዝምዘን ብመጠን ነቲ ሰባኺ ብዘይ ሕቶ ክትሰምዖ 
ምኽኣልን፡ ንትምህርቱን ነቲ ሰብ ንባዕሉን ብመጠን ዘሎካ ተቐባልነትን ተማእዛዝነትን ኢዩ። እዚ ኢዩ 
እንበኣር መሰረት ናይ ዝኾነ ካልት /ፍሉይ ኣምልኾ ኣብ ውልቀ-ሰባት/። ንቡር ዝኾነ ሕቶታት ተሓታትነት 
ብምጭፍላቕ፡ ናይ መሪሕነት ካልት ከም ዝተባባዕ ይግበር። እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ማሕበር ኣይኮነን። 
ዝደለኻዮ ሕተት! እንተዘይሓተትካዮ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ክመርሓካ ኣይክእልን’ዩ። 

ከምቲ ዮሃንስ ኣብ 1ዮሃንስ 2፡24-27 ብወግዒ ገሊጽዎ ዘሎ ኢዩ፦ 

“ንስኻትኩም’ሲ፡ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕክሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑስ፡ ንስኻትኩም 
ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም። 

 እታ ንሱ ዘተስፈወና ተስፋ ኸኣ እታ ናይ ዘልኣለም ህይወት እያ።  

ብዛዕባ እቶም ዜስሕትኹም እየ እዚ ዝጸሓፍክልኩም። 

ንስኻትኩምሲ ከምቲ ቅብኣቱ ብዛዕባ ኩሉ ዝምህረኩም ዘሎ፡ ሓቂ ውን ኢዩ ሓሶት ኣይኮነን፡ እሞ 
ከምቲ ንሱ ዝምህረኩም ኬንኩም፡ ኣብኡ ክትነብሩ ኢኹም። እምበኣርከ እቲ ካብኡ እተቀበልክምዎ 
ቅብኣት ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ እሞ፡ ሓደ እኳ ኪምህረኩም ኣየድልየኩምን እዩ”  
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ኣብ ኩነት (context) ናይ ኮንፈረንሳት፡ ሓደ ካብቲ ጸገም ናይ ሰበኽቲ፡-  

ዝያዳ መጽሓፍቲ ክሸጡ እንተኾይኖም ዝያዳ ጉባኤታት (ኮንፈረንሳት) ክውድቡ እንተኾይኖም፡ ዝያዳ 
ቪድዮታት ክሸጡ እንተኾይኖም፡ ኣብ ናይ ቲቪ ቻነሎም ዝያዳ ተዓዘብቲ ክስሕቡ እንተኾይኖም፡ ኩሉ ግዜ 
ግድን ገለ ሓዲሽ ነገር ሒዞም ክመጹ ኣለዎም። ናይ ገንዘብ ዋሕዚ ከተውሕስ፡ ናይ ምኒስትሪኻ ናይ ገንዘብ 
ማሽን ኩሉ ግዜ ከም ትሰርሕ ከተረጋግጽ እንተኾንካ፡ ገለ ሓዲሽ ነገር ሒዝካ ጥራይ ኢኻ ክትመጽእ ዘሎካ። 
ከምቲ እታ መንግስቲ ትገብሮ፡ ኣብ ጎደበኻ ናብ ዘላ ቁሸት ኬድካ፡ ሓዲሽ ናይ ቤት-ሕብረት ክትምስርት ግን 
ዋላ ውን ኣይትሓስቦን ኢኻ። ትዛረብን ትወስድን /talking and talking/ ኢኻ ዘሎኻ። ጽንሕ ኢልካ ድማ፡ 
ገለ ነገር ንኽትሸይጥ ክትብል ገለ ሓድሽ ነገር ክትምህዝ ትጅምር። ሓደ ሰብ ከመይ ኣቢሉ ኢዩ ዝምህዝ 
ብምባልዶ ትሓትት ኣሎኻ? ሓደ ንቃል እግዚኣብሄር ዝሸይጥ ሰብ ምስ ኮንካ፡ እዚ ነገር እዚ ምግባር 
ኣይከብደካን ኢዩ። ሓንሳብ ቅንዕናኻ ኣጥፊእካ ቤላሮባ (እናዘረ ዝሸይጥ) ናይ ቃል ምስ ኮንካ፡ ሓሶት 
ክትሸይጥ ክትጅምር ኣዝያ ንእሽቶ ስጉሚ ኢያ። 

እቶም ቅኑዓትን ውፉያትን ኣገልገልቲ ኣምላኽ፡ ንስብከት ከም ዋና ዕዮኦም ወሲዶም ንህዝቢ ዝምግቡን 
ንሰናይ ግብሪ ዘተባብዑን ሰበኽቲ`ኸ ከመይ ኢዮም? ናይ ሰብከት ጸገም ገና ኣብዚ ውን ኣሎ። ንሰባት 
ንኽልወጡን ዕዮ መንግስቲ ንኽዓዩን ምስባኽ ከም ምድፋእ ድባራ ኢዩ ዝሕሰብ። ብኸምዚ ብዙሕ ለውጢ 
ስለ ዘይመጽእ ድማ እቲ ሰባኺ ብስጩው ይኸውን። ይኹን እንበር ክርስትያናዊ መሪሕነት ብዛዕባ ራኢኻ 
ሰው ምባልን ሰባት ምንቅቃሕን ኣይኮነን። ከምዚ ዓይነት ኣገባብን ቃላትን፡ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን። 
ክርስትያናዊ መሪሕነት ብዛዕባ ምሳሌ ሙዃንን ጽልዋን ኢዩ። ባዕልኻ ቀዳማይ ሙዃን ኢኻ ነታ ገመድ 
ትስሕባ።  

ካብ ቤት ናብ ቤትን ካብ ዝምድና ናብ ዝምድናን (ብመገዲ ዝምድና ዝግበር ኣገልግሎትን) ነታ ገመድ ከም 
ምስሓብ ኢዩ። እዚ ናይ ትውኔት፡ ናይ ቃላት ዓለም ኣይኮነን። ናይ ትርኢትን ሰብኣውነትን ናይ ስምዒት 
ምውዕማዕን /ናይ ስምዒት ጥበራን/ ኣይኮነን። ካብ ቤት ናብ ቤት፡ ብዛዕባ ዝምድናዊ ጭውነትን ብዛዕባ 
ምግሃድ መንግስቲ ኣምላኽን ኢዩ። ሓደ ከም ዝበሎ፥ ደቀ-መዛሙርቲ ካብ ፑልፒት ኣይሰርሑን ኢዮም። 
ደቀ-መዛሙርቲ ኣብ ማርቻፔዲ ኢዮም ዝሰርሑ።  

ጉዳይ ምስባኽ`ከ ደኣ? ስብከት ኣዝዩ ንኡስ ቦታ ኢዩ ዝሕዝ። ስብከት፥ ሰባት ክርስትያናት ቅድሚ ሙኻኖም 
ንጥቀመሉ (ንገብሮ ኢዩ) ምባል ይከኣል። 1 ቆረ 14፡26 ክንእዘዞ እንተኾይንና፡ ኣካላት ክርስቶስ ብዝተፈላለየ 
መገዲ ኢዮም ናይ ሓባር ግዜ ዝወስዱ። ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ኣለዎም። ማንም ክሰብኮም ኣየድልዮምን 
ኢዩ።  

“ኣሕዋተየ እንታይ ደኣ ኢዩ? ክትእከቡ ከለኹም፡ ነፍሲ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ፡ ምህሮ ኣለዎ፡ ራእይ 
ኣለዎ፡ ቛንቛ ኣለዎ፡ ትርጉም ኣለዎ፡ ኩሉ ንምህናጽ ይገበር” (1ቆረ 14፡26)።  
 

3, ብዛዕባ ጃምላዊ ኣምልኾ`ከ? ነዚ ዲናሚክ ክንምኮሮ`ኸ ኣየድልየናን ድዩ?  

‘ጃምላዊ ኣምልኾ’/እኩም ህዝቢ ኣብ ኣዳራሻት ዝገብሮ ኣምልኾ /ናይ ሓዲሽ ኪዳን ቃል ከም ዘይኮነ 
ክንጽረልና ይግባእ። ኣብተን ቀዳሞት ሰለስተ ክፍለ ዘመናት ኣብ ማሕበር፥ ኦርጋን፡ ኳየር /መዘምራን/፡ 
ልብሲ ዝበሃል ነገራት ከም ዘይነበረ ክንጽረልና ይግባእ። ናይ ሮክ ባንድ ቅዲ ውን ኣይነበረን፥ ዝነኛታት 
ዝመርሕዎ ናይ ኣምልኾ መደብ ውን ከም ዘይነበረ ክንጽረልና ጽቡቅ ኢዩ። ምስዚ ግዚያዊ ክስተት ግን ከም 
እኒ “ጃምላዊ ቅብኣት”፡”ህላውነት ኣምላኽ ክገሃድ”፡ “ክብደት ክብሪ ኣምላኽ”፡ “መሰውኢ ናይ ኣምልኾ 
ንሃንጽ እሞ፡ ሓዊ ኣምላኻ ከኣ ይወድቅ”. . . ወዘተ ዝብሉ ቃላት ክመጹ ጀሚሮም። ብመሰረት ካብዞም 
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ቋናቋታት ንርድኦ ሓሳባት፡ ዝያዳ ፈውስን ምንጋፍን ዝመጽእ /ዝርከብ/ ኣብ ናይ ሓባር -ኣምልኾ ሃዋሁ፡ 
ማለት ሰባትን ንጃምላዊ ቅብኣትን ንምግላጽ ህላውነት ኣምላኽን ክምኮርዎ ከለዉ ኢዩ። 

እሞ ብኸመይ ደኣ ኣብ መንጎ ጃምላዊ ቅብኣትን፡ ኣብ ጸወታ ኩዕሶን ናይ ሮክ ሙዚቃ ኮንሰርትን ዘሎ ፍልልይ 
ክትፈልዮ ትኽእል? ኩሎም እዞም ከምዚ ዝበሉ ተመክሮታት፡ ኣብ ሓደ ነገር ኣተኩሮ ዝገበሩ ጭፍራ ሰባት 
ዘካተቱ ኮይኖም፡ እናዘመሩን እናጨደሩን ምስቲ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ዘሎ ናይ ሓድነት ስምዒት ዝምኮሩሉን 
ኢዩ። ንሓይሊ ሓድነትን ሓይሊ ቁጽሪን ኩለን ሃይማኖታት ኣዝየን ኢየን ዝጸቅጣሉ። 

ይኹን እንበር ኣምላኽ ንሕቶታት ዝምልሰሉ ዕድል ኣብ ብዝሒ ናይ ጸለይቲ ዝምርኮስ ኣይኮነን። ያቆብ 
ክዛረበና ከሎ፡ “እታ ውጽኢታዊትን ዕትብትን ጸሎት ጻድቅ ብዙሕ ተስልጥ ኢያ” ይብለና፡ ናይ ኤልያስ 
ኣብነት ድማ ይህበና (ያእ 5፡16-17)። ብብዝሕናን ብምድግጋም ዘረባናን ኣይኮናን ንስማዕ። ብምኽንያት 
ትሕትናናን እምነትናን ከምኡ ውን ብምኽንያት እቲ ምስ የሱስ ዘለና ዝምድና ኢና ንስማዕ።  

ነዚ ናይ ‘ጃምላዊ ቅብኣት’ ከመይ ኢና ንርድኦ? ዴሬን ብራውን እተባህለ ሓደ ግዜ ካራዝማቲካዊ ክርስትያን 
- ናይ ጥበራ ቴክኒከኛ- ዝነበረ ሰብ ከም ዝበሎ፥ ኦርቶዶክስ ሽምዓን ዕጣንን ድጋምን ብምዝውታር ንሰባት 
ኣብ ገለ ፈንጠዝያ የእትውዎም፡ በዚ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዝፍጠር ‘ህላወ ኣምላኽ’ ዝብልዎ ሃዋሁ ድማ 
ይህልዎም። ዴሬን ቀጺሉ ከም ዝበሎ፥ ካሪዝማቲካውያን ድማ ዕሙር ኣምልኾን ሳዕሲዕትን ዝደጋገም 
ስብከትን ተጠቂሞም ሰባት ናብ ተመሳሳሊ ፈንጠዝያ የእትዉ። ነዚ ድማ “ህላውነት ኣምላኽ” ይብልዎ።  

ኣብ ዓበይቲ ክሩሰይዳት ተፈዊስና ኢሎም ዝመስከሩ ሰባት፡ ድሕሪ ቁሩብ ፈውሶም ንምንታይ ይስእንዎ 
ኢልካ ሓቲትካ ትፈልጥዶ? ናይ ደረን መልሲ ኣብዚ ጉዳይ፦  

እቲ ኣብ ዓበይቲ ክሩሰይዳት ዝፍጠር ሃዋሁው ንሰባት ኣብ ገለ ፈንጠዝያ ዘእቱ ኢዩ፡ ሰባት ብመጠኑ ይዕዘሙ 
(hypnotize) እሞ፡ ነቲ ነናሻዕ “ቅብኣቱ ይሰማዕካ”፡ “ህላውነቱ ኣብዚ ኣሎ”፡ “ቃንዛኻ ሓዲጒካዶ?” ጽቡቅዶ 
ይስመዓካ ኣሎ?” ዝብሉ ቃላት ክፉታት ይኾኑ። ኣብ ትሕቲ ዕዛመ (hypnosis) ዘሎ ሰብ ቃንዛ ኣይስምዖን 
ኢዩ። እቲ ነናሻዕ ዘዘኻኽር ቃላት ዘለዎ ፍሉይ ሃዋሁ ምስ ተወድኤ ግን ‘ፈውስኻ ይጠፍእ” ቃንዛኻ ድማ 
ይምለሰካ። ነቲ ብኣውርኡ ውን ዘይረኸብካዮ ፈውስኻ ተጥፍኦ።  

ኣምልኾ፡ ንሰዓታት ዝጸንሕ ብሞያውያን ባንድ ሙዚቀኛታት ዝምራሕ ጽዑቅ መዝሙር ዝኾነስ ካብ መዓስ 
ኢዩ? መዓስ ኢዩ ዓላማ ናይ ምዝማር ንሰባት ኣብ ፈንጠዝያ ምእታው ዝኾነ? ናይ ሓዲሽ ኪዳን ኣምልኾ፡ 
ብመስዋእትነትን ምእዛዝን ንየሱስ ዝንበር ህይወት ኢዩ።  

“እምብኣርሲ ኣሕዋተየ፡ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዜብልን መስዋእቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ፡ 
ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣሎኹ፡ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። እቲ 
ሰናይን ባህ ዘብልን ምሉእን ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ሙዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ፡ ብምሕዳስ ሓሳብኩም 
ተለወጡ እንበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ” (ሮሜ 12፡1-2)።  
 
 
ኣብዛ ጽሕፍቲ ብዛዕባ ሰዓታት ዘሚርካ ዝርከብ ናይ ስምዒት ከፍታ ዝዛረብ ምንም የለን። ንስምዒታት ምስ 
ንስዕብ ንዓለም ንመስል ማለት ኢዩ። ነዚ ናይ ስምዒት ተመክሮ ንፈትዎ ኢና፡ ዝበዝሕ ግዜ ካብቲ ቦታ 
ተሞኩሮ ምስ ወጻና ንየሱስ ናይ ምእዛዝ ሸውሃትና ይቅንስ ኢዩ።  

ኩሉ ናይ ጃምላ ኣምልኾ ዲዩ ሕማቅ ወይ ግጉይ? ኣይፋሉን፡ ኩሉ ዝእከብ ስምዒቱ ንምርዋይ ኢዩ ክበሃል 
ኣይከኣልን። 
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ነገር ግን እቲ ኣብዚ ክንሕዞ ዝግበኣና ዋና ሓሳብ፡ እዚ ነገር እዚ ካብ ክውንነት ሓዲሽ ኪዳንን ካብቲ የሱስ 
ዝሃቦ መምርሕን ፍጹም ዝረሓቀ ሙኻኑ ኢዩ። መበገሲ ሃቀና ናይቶም ፈለምቱ እንታይ ነይሩ ብዘየገድስ፡ 
ኩሉ ኪኖ እቲ ጽሑፍ ዝሓለፈ ነገር መወዳእትኡ ጸገም ኢዩ ዝኸውን። ንተግባር ጃምላዊ ኣምልኾ ዝድግፍ 
ምርዳኣት፡ ንናይ ሓዲሽ ኪዳን ሓቅታት /ክውነት/ ዘበላሹ ኢዩ። 

  
1, ኣምልኾ ከም ሓደ ፍጻሜ ተወሲዱ፡ ኣብ ሓደ ብሞያውያን ዝምራሕ መደብ ኣብ ሓደ ህንጻ ክካየድ ከሎ፡ 
ናብቲ ኣብ ኩለን ሃይማኖታት ንቡር ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ቅዲ ኢዩ ዝመልሰና። ንኣምልኾ ከም ሓደ ትውኔት 
ብምግባር፡ መምዘኒ ጽባቄኡ ስነ-ጥበባዊ ውሕልነትን እቲ ዘለዓዕሎ ናይ ስምዒት ሙቐትን ይኸውን። 
ብሓጺሩ ንኣምልኾ ምርኢት ንገብሮ፡ ዓላምኡ ድማ ስምዒት ከፍ ንምባል ይኸውን። ዝመዝንዎ ሰባት ድማ 
ባዕሎም እቶም ተግበርቱ ኢዮም። ኣብዚ ኣምላኽ ዘይኮነስ ሰብ ኢዩ እቲ ሕምብርቲ። እዚ ሃይማኖታዊ 
ሰብኣውነት ኢዩ። 

  
2, ንኣምልኾ ከም ፍጻሜን ጽንብልን ትውኔትን ዝገብርዎ ሰባት፡ ንመርትዖ ዝኾኖም ሓሳብ ካብ ብሉይ 
ኪዳን ኢዮም ዘምጽኡ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሄር ኣብ ድንኳን ምርኻብ ይነብር ነይሩ ደሓር ድማ 
ኣብ መቅደስ። ሓዉ ይመጽእን ይኸይድን ነይሩ። ህላውነቱ ዝመጽእን ዝኸይድን ኢዩ ነይሩ። መንፈስ ቅዱስ 
ዝኸይድን ዝመጽእን ኢዩ ዝነበረ። ክፍሊ ካህናት ድማ ነይሮም ስርሖም ድማ ኣብ ናይ ሽዱሽተ ሰዓታት 
እብረ ምግልጋል ኢዩ ነይሩ። እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ክውንነት ናብ ናይ ግዜና ናይ ኣምልኾ ኣገባብ ኢና 
ኣምጺእናዮ፥ ንጥቀመሎም ቋንቋ ድማ መንፈስ ቅዱስ ንዕድመካ ኣሎና እናበልካ፡ ንመንፈስ ቅዱስ ተምጽኦ 
እሞ ገለ ብፍሉይ ዘገልግሉን ዝመርሑን ነቲ ቅብኣት ድማ ብፍሉይ ክስከሙ ክእለት ዘለዎም ከዋኽብቲ 
የተንስእ። ብጽኑዕ ኢና ናብ ብሉይ ኪዳን ተመሊስና ዘሎና። ናይ ሓዲሽ ኪዳን ሓቂ፡ “ክርስቶስ እቲ ተስፋ 
ክብሪ ኣብ ውሽጥኻ ኢዩ” ዝብልዩ። 

 
3, ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣምልኾ ጽንብላት፡ እታ ዝውትርቲ ንጥቀመላ ቃል፡ ኣምላኽ ንዝጸምኡ ጥራይ 
ኢዩ ዝርከበሎም፡ ስለዚ ኣበርቲዕና ንጽመኣዮ ትብል`ያ። ብርግጽ ኣምላኽ ንዝጸምኦን ኣሕሚሙ ንዝደልዮን 
ይርከበሉ ኢዩ። ኣብ ንስበረሉን ተስፋ ኣብ ንቆርጸሉን ኣምላኽ ክርከበልናን ከሐድሰናን ተሞኪርና ኣለና። 
ነገር ግን፡ እዛ ቋንቛ እዚኣ ብንጹር ናይ ብሉይ ኪዳን ኢያ። ንኣብነት፡ “እግዚኣብሄር ክርከበልናን ኣብ መንጎና 
ክመጽእን ንግዓር /ንብከ/”፡ “ገጹን ህላውነቱን ንድለ”፡ “እቲ ሓዊ ክወድቅ መሰውኢ ንንደቅ”፡ “ናብ በረኽቲ 
ንደይብ” . . . ወዘተ። ኩሎም እዞም ቃላት ናይ ስምዒት ረስኒ ንምፍጣርን ናይ ተጸባያይ ሃዋሁ ንምውዳድን 
እተነድፉ እዮም። 

 

ከምዚ ምባል እንታ`ዩ ሽግሩ? 
 

ምናልባት ንእሽቶ ሽግር ይህልዎ ይኸውን፥ ግናኸ ናብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣእምሮኣዊ ኣቋም ደፊኡ 
ዝመልሰና እንተኾይኑ፡ ኣብ ሽግር ኣሎና ማለት ኢዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ኣብ መንጎ ህዝቡ ይነብር 
ስለ ዘይነበረ፡ ግሁድ ዝኾነ ናይ ህላውነቱ ምልክት ኢዮም ዝርእዩ ዝነበሩ። ረሲኣን ንበረኽቲ ኢዮም ዝድይቡ 
ዝነበሩ? እግዚኣብሄር ከም ገለ ኣብኡ ይህሉ። እዞም ኩሎም ቋንቋታት/ኣባሃህላታት/ ምስ እዚ ጸሎት 
ኣነጻጽሮም፦ 

 
“ምእንትዚ`ውን ናብቲ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዂሉ ወለዶታት ካብኡ ዚስመ ኣቦ ብብርከይ 
እምብርከኽ ኣሎኹ። ብመንፈስ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ኽትብርትዑ፡ ከምቲ ሃብቲ ኽብሩ 
ኺህበኩም እጽሊ ኣሎኹ። ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኺሐድር፡ ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን 
ተሰሪትኩምን፡ ምስ ኲሎም ቅዱሳን ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቊመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል 
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ክትክእሉ፡ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ፡ ክሳዕ ኲሉ ምልኣት ኣምላኽ 
ምእንቲ ኽትመልኡ፡እጽሊ ኣሎኹ።  
ግናኸ ከምቲ ኣባና ዚገብር ሓይሊ፡ ካብቲ ንሕና እንልምኖም እንሐስቦን ዘለና እምብዛ ኣዕዚዙ ክገብር 
ዚኸኣሎ፡ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ንዂሉ ውሉድ ወለዶታት ኣብታ ማሕበር ብክርስቶስ የሱስ ንእኡ ኽብሪ 
ይኹኖ። ኣሜን። (ኤፌ 3፡14-21)” 
 
ኣብ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ ጉባኤ ገለ ፈውሲ ዝረኽቡ /ዝቅበሉ/ ገለ ድማ ዘይቅበሉ ኣለዉ። ዘላቂ ፈውሲ  
ንምርካብ ዝያዳ ዝውስኖ ልቢ ናይቲ ተቀባሊ ኢዩ እንበር እቲ ዘሎዎ ጉባኤ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ባዕልና 
ምስክር ዝኾንናሉ ወይ ዝሰማዕናዮ ምስክርነት ተኣምራት ናይ ዘላቂ ፈውሲ፡ ቅዱሳን ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ናይ 
ቤትን ኣብ ጎደናታትን ንብጸቶም ክጽልዩ ከለዉ ኣጋጢሙ ኢዩ። ሙዚቃ ኣብ ዘይብሉ። ፍሉይ ሃዋሁው 
ኣብ ዘይብሉ። ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝነበረ ህዱእ መንፈስ፡ እቲ ግዜ ዘይስዕሮ ቀጻሊ ቅብኣት ናይ መንፈስ 
ቅዱስን ጥራይ ኢዮም ኣብ ዕዮ ዘለዉ። መንፈስ ቅዱስ ሰባት የፍቅር ኢዩ፥ ንየሱስ ከኽብር ድማ ወትሩ 
ድልየቱ ኢዩ። የሱስ ዝፈወሶ ፍዉስ ኮይኑ ኢዩ ዝነብር። 
 

ናይ ሓቂ ኣምልኾ፡ ንኽብሪ ኣምላኽ ትነብሮ መዓልታዊ ናብራኻን ናይ ህይወትካ ቅዲን ኢዩ። ናይ ሓቂ 
ኣምልኾ ምስ ሙዚቃን እኩብ ህዝቢን ዘለዎ ዝምድና ንኡስ ኢዩ። ናይ ሓዲሽ ኪዳን ኣምልኾ፡ ንሓድሕድካ 
እናተገላገልካን እናተጸባበኻን ትገብሮ ጽንብል ናይ ፍቅሪ መኣዲ ኢዩ። ምስ ፍሉይ ሃዋሁ ምፍጣርን፡ ምስ 
ገለ ካብ ላዕሊ ክወርድ ምጽባይን ዘተሓሕዝ የብሉን። ኣምልኾ ብዛዕባቲ ኣብ ውሽጥና ዝሰረጸ ክርስቶስን፡ 
ብዛዕባቲ ከም ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ መጠን ኣብ ንሓድሕድና ዘሎና ምክብባርን ኢዩ።  

እቲ ንኣምላኽ ጽምኣዮን ጥመዮን እናበልካ ዝግበር ዘረባታት፡ ግህሰት ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብቲ የሱስ ዝበሎ 
ብጽእናታት ኢዩ፥ “ጽድቂ ዚጠምዩን ዚጸምኡን፡ ኪጸግቡ ኢዮም እሞ፡ ብጹኣን እዮም” (ማቴ 5፡6)። ኣብዚ 
ጥቅሲ እቲ “ጽድቂ” ተባሂሉ ዘሎ ብግቡእ ምስ ዝትርጎም “ፍትሒ” ወይ “ማሕበራዊ ፍትሒ” ኢዩ ዘስምዕ። 
እዚ ንግላዊ፡ ናይ ብሕቲ፡ ውሽጣዊ ቅድስና ዝውክል ኣይኮነን። እዚ ንግቡእ ዝምድናን ፍትሒ ንድኻታትን፡ 
ኣቅርቦት ንዘኽታማትን ንመበለታትን ኢዩ። እቲ ትደልዮ ዘሎኻ፡ ከምዚ ዓይነት ጽድቂ እንተኾይኑ፡ 
ንኽትረኽቦ ናብ ጉባኤታት ምኻድ ኣየድልየካን። ንኽትገብሮ ኢኻ ናብ ጎደናታት ትወጽእ። ንየሱስ ኣብቶም 
ንኣሽቱ ኢኻ ትደልዮ።  

ጽምኣትካ ንየሱስ እንተኾይኑ፡ የሱስ ባዕሉ ውን ምስተን ኣብ ውሑስ ቦታ ዘለዋ ተስዓን ትሽዓተን ከም ዘየለ 
ግናኸ ነታ ዝጠፍኤት ሓንቲ ክደሊ ከም ዝኸደ ተዛሪቡ ኣሎ (ሉቃ 15፡4)። ገና ንጎደናታት ምውጻእ ይድለ 
ኣሎ።  

ጳውሎስ ንጎይታ ምስ ደለዮ እንታይ ኢዩ ገይሩ? ናብቲ ብሉጽ ጉባኤታት ዝግበረሉ የሩሳሌም ኣይከደን። 
ናብ ምድረ በዳ ኢዩ ከይዱ። የሱስከ እንታይ ይገብር ነይሩ? ምሉእ ለይቲ ክጽሊ ይሓድር ነይሩ። ኣንጊሁ 
ተንሲኡ ንጸሎት ይወጽእ ነይሩ።  
ንኣምላኽ ትደልዮ ኣለኻ? እንበኣር ናብቲ ብዘይ ምህማልን ምኩልላፍን ንኣምላኽ ተናድየሉ ኪድ። ኣብ 
መቅደስ ልብኻ ርኸቦ። እቲ ኣባኻ ዘሎ ክርስቶስ ንሱ ኢዩ እቲ ተስፋ ክብሪ (ቆሎ 1፡27)።  
ንኣምላኽ ምጽማእን ምጥማይን ማለት ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ጉባኤታት ኮለል ምባል ማለት ኣይኮነን ። 
ገለ ናይ ምንቅቃሕ ኣገልገልቲ ዝበሃሉ ግና ከምኡ ክትኣምን ኢዮም ዝደልዩኻ፥ ምኽንያቱ ብጉባኤታት 
ምክያድ ኢዮም ኣታዊታት ዘኻዕብቱ።   

ናብ ፈቀዶ ጉባኤታት ኮለል ምባል ንጽምኣትካን ጥሜትካን ዘረጋግጽ ኣይኮነን። ሓደ ዘረጋግጾ ነገር እንተሎ 
ግን፡ ብሓደ ናይ ሃይማኖት ባህሊ ተገዚእካ ናብ ብሓደ ህቡብ ሰብ ዝምራሕ ናይ ፈንጠዝያ ጉባኤታት ናይ 
ምኻድ ልማድ ከም ዘጥረኻ ጥራይ ኢዩ።  

 
3, ብዛዕባ ቀጻሊ ናይ ጓሶት ምክትታልከ? ብመገዲ ጉስነት ሰባት ብሓቂ ምስ ኣምላኽ ከም ዘለዉ ከነረጋግጽ 
ኣየድልየናን ዲዩ? ብኸመይ ኢና ንሓጺር ግዜ ጥራይ ምስ ወዲ-ሰላም ጸኒሕና፡ ሽዑ ሓዲግናዮም ንኸይድ? 
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ሓዲሽ ኪዳን መዝጊብዎ ከም ዘሎ፡ ጳውሎስ ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ሳሕቲ ጥራይ ኢዩ ንንውሕ ዝበለ ግዜ 
ዝጸንሔ። ኣብ ኤፌሶን ክልተ ዓመት ገይሩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ከምዚ ብማለት ተመስኪሩ፡ “ኣብ ኤስያ 
ዝነበሩ ኩሎም ኣይሁድን ጽርኣውያንን ነቲ ቃል ጎይታ ክሳብ ዝሰምዕዎ”. . . .(ሃዋ 19፡10)። ኣብዚ እቲ 
ዲናሚክ እንታይ ኢዩ? 

ቤትትምህርቲ ጢራኖስ ምናልባት ጳውሎስ ምስ ውሑዳት ጉጅለ ዝዘራረበላ ኣብ ጎደና ኣብ ከባቢ እንዳ 
ኣመናዝር ዝነበረት ቦታ ትኸውን። ብኸመይ መላእ ኤስያ ካብዛ ስፍራ እዚኣ ቃል ጎይታ ክትሰምዕ ክኢላ? 
ኤፌሶን ናይ ንግድን ሃይማኖትን ማእከል ኢያ ነይራ። ጳውሎስ ነቶም ዝመጽዎ ዝነበሩ ደቀ-መዛሙርቲ 
ይገብሮም፡ ይኸዱ ድማ። ካልኦት ሓደሽቲ ድማ ይመጹን ይኸዱን። እዞም ደቀ-መዛሙርቲ እዚኦም ናብ 
ዓድታቶም ምስ ተመልሱ መላእ ኤስያ ክትሰምዕ ክኢላ። ኣብዚ እቲ ዲናሚክስ እናሰሓብካ እናደመርካን 
ዘይኮነስ እናለኣኽካን እናኣራባሕካን ኢዩ። 
 

ጳውሎስ ኣብ ህይወት እዞም ሰባት መሰረት ክርስቶስ ይስርት ከም ዘሎ ኣጸቢቁ ይፈልጥ ኢዩ። ክሰዶም ከሎ 
ድማ ኣብ ክርስቶስ ኣማሕጺኑ ኢዩ ዝሰዶም ዝነበረ። ንጳውሎስ ኣብ 1ይ ቆረንቶስ ስምዓዮ። እዛ ምዕራፍ 
ንተግባራት ኣምላኽ ኣብ ህይወት ህዝቡ ሓያል ርግጽነት ትህብ ኢያ። ጳውሎስ ኣብ ናይ ምግባር ከኣልነት 
እግዚኣብሄር፡ ምሉእ እምነት ነይርዎ። ብዛዕባቲ ኣብ ተግባር ዘሎ ኣምላኽ፡ ነዘን ሓረጋት ንመልከተን፦ 
 

     ``እግዚኣብሄር ንነፍሲ ወኸፍ ዝሃቦ`` 

                 ``ኣምላኽ  ኣብቆለ`` 

                 ``ንሕና መዓይይቲ ኣምላኽ ኢና`` 

                 ``ንስኻትኩም ግራት ኣምላኽ ኢኹም`` 

                 ``ንስኻትኩም ህንጻ ኣምልኽ ኢኹም`` 

                 ``ኩሉ ናታትኩም ኢዩ`` 

                 ``ንስኻትኩም ናይ ክርስቶስ ኢኹም፡ ክርስቶስ ውን ናይ ኣምላኽ ኢዩ`` 

                 ``ኣነ ከምቲ እተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ብልሓተኛ ሃናጺ ዀይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ፡ ሓደ 

  ኻልእ ከኣ ኣብ ልዕሊኡ ይሃንጽ።  ነፍሲ ወከፍ`ውን ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቅ``። 

          

ጳውሎስ ኣብ ዝኸዶ ዘበለ ቦታ መሰረት ሰሪቱ ኢዩ። ሰሪሑ ከም ዝወድኤ ድማ ኣጸቢቁ ይፈልጥ`ዩ። ድሕሪ 
ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ነታ ማሕበር ክገድፋ ከሎ ድማ ኣምላኽ ንምህናጻ ከም ዝተግህ ኣሚኑ ኢዩ ዝገደፋ። 
እንታይ ኢዩ እዚ መሰረት? እቲ መሰረት ክርስቶስ`ዩ ነይሩ። የሱስ ዝሞተ ንስኻ ኣብኡ ክትህሉ ኢዩ። የሱስ 
ዝሞተ ንስኻ ድምጹ ክትሰምዕ ኢዩ። የሱስ ዝሞተ ንስኻ ብመንፈስ ንኽትምላእ ኢዩ። የሱስ ዝሞተ ንኣቦ 
መታን ከርእየካ ኢዩ። የሱስ ዝሞተ ርእስኻ መታን ክኸውን ኢዩ። የሱስ ዝሞተ ክብሩ ጉልባብካ መታን 
ክኸውን ኢዩ። የሱስ ዝሞተ እቲ ሓደ ማእከላይ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ክኸውን ኢዩ። የሱስ ዝሞተ ናይ 
ስሙ ስልጣን መታን ክህበካ ኢዩ።                                                                                                                 

ጳውሎስ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰረት ይህነጽ ሓዲግዎ`ዩ። ካብ ጌጋ ክሕልዎም ኣይፈተነን። 
ከም ኣደ ክከባኸቦም ኣይፈተነን። ኣቦ ኢዩ ኮይንዎም። እንታይ ከም ዝሃነጹ እቲ ሓዊ ክቐልዖ ኢዩ። ኣምላኽ 
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ዝሃነጾ ንሳቶም ምስ ዘማስንዎ፡ ኣምልኽ ከማስኖም ኢዩ። ካልእ ሰብ ንዝሃነጾ፡ ጳውሎስ ሓላፍነት 
ኣይወስደሉን ኢዩ። ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣቀሚጥዎም ኢዩ።  

እዚ ነገር እዚ ኣብ ባይታ ብተግባር ከመይ ኢዩ ዝሰርሕ? ናይቲ ግዜ እቲ ዓቢ ኣርእስቲ፡ ኣኼባና በየናይ 
መዓልቲ ናይ ሰሙን ንግበሮ፡ ንጣኦታት ዝስዋእ`ከ ንብላዕዶ ኣይንብላዕ ዝብል`ዩ ንይሩ። ብቀሊሉ እንተ 
ሓሲብና`ዩ፡ ጳውሎስ እቲ ምግላጽ ዘልዎ ሃዋርያ፡ እቲ መስራቲ ማሕበራት እቲ መንፈሳዊ ኣቦ፡ ነዚ ናይ 
ኣረዳድኣ ፍልልይ ብሓጺሩ ሓደ ኣዋጅ ኣውጺኡ ከደቅሶ ይኽእል ነይሩ`ዩ። ከምኡ ግን ኣይገበረን። 

ኣብ ሮሜ 14፡ ነቶም ጉዳያት ዘርዚርዎም ኣሎ። ገለ ኣቕዋም ውን ኣቀሚጡ ኣሎ። ግናኸ ብዘይካ ናይ ፍቅሪ 
ሕጊ ካልእ ሕጊ ኣየቀመጠሎምን። ኣብ 2ይቆረ 1፡24 ጳውሎስ ከምዚ ክብል የረጋግጸሎም፦  

``ብእምነት ቄምኩም ኣሎኹም እሞ፡ ደገፍቲ ሓጎስኩም ደኣ ኢና እምበር፡ ኣብ ልዕሊ እምነትኩም       
ክንጉይተት ኣይኮናን``  

ኣስተውዕል፡ እዚ ዝዛረቦም ዘሎ ነቶም ኣዝዮም ህጻናት ዘለዉ /ዘይዓበዩ/፡ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ዝእለዩ ማሕበር 
ኢዩ። ንድስፕሊን ብዝምልከት ተማሕጺንዎም ደኣ እንበር ምንም ኣይኣዘዞምን። ኣብ ልዕሊ እምነቶም 
ተጎይቲቱ ነይሩ እንተ ዝኸውን፡ ንምውዳቅ ምኽንያት ምኾኖም ነይሩ። 

ስለምንታይ ንክወድቁ ምኽንያት ይኾኖም?  

መሰረት ክርስቶስ ኣንጺፉ ንሱ ባዕሉ ነቲ መሰረት እንተ ዘይኣክቢርዎን ኣሚንዎን፡ ከመይ ግዳ ሰብ ቆረንቶስ? 
ጳውሎስ፡ ንየሱስ ንማሕበሩ ንኽሃንጻ ፈቂዱ ኢዩ። ከምቲ ሮላንድ ኣለን /Roland Allan/ ዝብሎ ``ናይ 
ምንስሓብ ኣርት /ጥበብ/`` ኢዩ ዘተግብር ነይሩ። ውሳኔታት ምውሳድ ንኹሉ ግዜ ኣቦ ባዕሉ እንተቀጺልዎ፡ 
እቶም ውሉድ ኣይዓብዩን እዮም። ኣብ ኣካል ክርስቶስ ናይ ውክልና ስልጣን ዝበሃል የለን። ናይ ክርስቶስ 
ስልጣን ጥራይ ኢዩ ዘሎ፡ ክርስቶስ ንስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኣካሉ ኣመቃሪሕዎ /ዘርጊሕዎ/ 
ኢዩ። እዚ ኸኣ ንሓድሕድና ንምግልጋል ንጥቀመሉ ስልጣን ወይ መዝነት ኢዩ። 

መሰረት ክርስቶስ ተንጽፍ እንተሎኻ፡ ግድን ከተንሳሕብ ኣለካ። ንኣባላት ኣካል ክርስቶስ ድማ ሓላፍነቶም 
ክዋጽኡ ሕደጎም። ከምኡ እንተዘይጌርካ፡ ጽግዕተኛታት ኢኻ ትገብሮም። እዚ ድማ ንዓኻ የዕንወካ ንዕኦም 
ውን ዕንወት ኢዩ። መሪሕነት ድማ ናይ ጽልዋን ምሳሌን ልምምድ ሙዃኑ ተሪፉስ ናይ ሓይልን ቁጽጽርን 
ልምምድ ይኸውን። 

ብርግጽ ብዙሓት ሰባት ንጉስ ይደልዩ እዮም፥ ብዝሓት ድማ ንጉስ ክኾኑ ይደልዩ። እዚ ንሓጺር እዋን ዕውትን 
ጽኑዕን መሲሉ ይርአ ይኸውን፥ ነገር ግና ንግስነት ሰለሙን ከማን ዘላቂ ኣይነበረን። ገለ ሰብ እዚ ደኣ ንዓመጽን 
ዕልወትን ውልቃውነትን ዘተባብዕ እንድዪ ይብል ይኸውን። ብርግጽ ከምኡ ኢዩ፥ ነገር ግን ጳውሎስ ነዚ 
ስግኣት እዚ ንምቅባል ውን  ፍቃደኛ ኢዩ ነይሩ። ካብ ብኻባ ህርፋንን ባህግን ስልጣን ዝተጎልበበ ግዳማዊ 
ተኣዛዝነት፡ እተጋህደ ልቢ ክህሉ ይሓይሽ።  

 ቅድሚ ገለ ዓመት ኣብ ናይ መራሕቲ ኮንፈረንስ ምስ ተዛረብኩ፡ ሓደ ሰብ ``ከምዚ ዝተባህለና ንሰባት 
ንድምጺ ኣምልኽ ነጻ እንተፈኒናዮም ደኣ፡ ኩላ ማሕበር ጠንጢናትና ከትከይድ`` ኢሉ ክዛረብ ብገርሀይ 
ሰሚዐዮ። [ኣብኡ ዘቕረብክዎ ምህሮ ብዛዕባ ንሰባት ነጻ ምሕዳግ ኢዩ ዝነበረ]። እቲ ዝሰምዖ ዝነበረ ሰብ 
ድማ ሓቅኻ ክብል ኢዩ ምስኡ ተሰማሚዑ። ከምዚ እንተኾይኑ ዕዮኻ /ህንጻካ/ ብዝተፈላለየ ሜላታት ሕግን 
ቁጽጽርን ኢኻ ትሃንጽ ዘሎኻ። ከምኡ እንተ ደኣ ኾይኑ፡ እዚ ነገር ካብ ዳሓር በታ መዓልቲ ዝቕላዕ ሕጂ 
ቀዲሙ እንተዝጋሃድ ይሓይሽ። ካብ ብልሽው ዕዮ፡ ዘይምዕያይ ዝምረጸሉ እዋን ኣሎ። መሰረት ክርስቶስ ኣብ 
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ካልኦት ትስርት እንተ ሃሊኻ፡ ቅድም ንስካ ነቲ መሰረት ከም ትኣምኖን ትውከሎን ብግብሪ ኣርኢ /ኣመስክር/።  
እንተዘይ ኮይኑ ግን ደቀ-መዛሙርትካ ፍጹም ከምኡ ኣይክገብሩን ኢዮም። 

ኣምላኽ ኣብ ዙርያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንርእሱ ዝሓዝኦ ስፍራ /ቦታ/ ኣለዎ። ንሱ ኢዩ ናትና ክብሪ፡ ብኡ ኢና 
ርእስና ነቕንዕ። ሓደ ካብቲ መራሕቲ ሓይሎም ዝጽንቅቕሉ ምኽንያት ኣብቲ ጎይታ ንርእሱ ኢሉ ዝሓዝኦ 
ስፍራ ስለ ዘለዉ ኢዩ። ንሰባት ኣባና ጽግዕተኛታት ንገብሮም እንተሃሊና ናይ ጎይታ ቦታ ኢና ንወስድ ዘሎና። 
እንተ ደሊኻ ኣብ ዝፋን ጎይታ ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ፡ ግናኸ ንሱ ኮፍ ክብል ከሎ ናይ ብሓቂ ክትህሰ 
/ክትቅንዞ/ ኢኻ። 

   

4, እቶም ሓሙሽተ ገጻውያን ናይ ኣገልግሎት ውህበታት ብፍላይ ድማ ሃዋርያት ናይ ክርስቶስ ስልጣን      

   /መዝነት/ ኣብ ልዕሊ ማሕበሩ`ዶ ኣይኮነን?   

ካብ ዘመናዊ ምንቅስቃስ ሃዋርያዊ ምሕዳስ ዝነቅል ግኑን ዝኾነ ስእሊ ሃዋርያት ኣሎ። ንሱ ድማ ሃዋርያት 
ማሕበራት ኣኪቦም ኣብ ልዕሊኤን ዝስልጥኑ ወይ ዝገዝኡ ሰባት ከም ዝኾኑ ጌርካ ይርኣዩ። ድሮ ንዘለዋ 
ማሕበራት ዝእክብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሃዋርያ ኣይኮነን። ናይ ሃይማኖት ኣማሓዳሪ ክኸውን ይኽእል ኢዩ፡ 
ካብኡ ዝሓልፍ ግን ኣይኮነን። ናይ ሓድሽ ኪዳን ሃዋርያ፡ ደቀ-መዝሙር ንምግባር ሓድሽ ቦታታት ዝድህስስ 
ኢዩ። ሃዋርያት ፈለምቲ ኢዮም ነይሮም፡ ናይ ብሓቂ ልኡካት ኢዮም ነይሮም። ናይ ኮንፈረንስ ተዛረብትን 
ናይ መድረኽ ተዋሳእትን ኣይኮኑን። 

ንዓመታት ዝኣኽል፡ ብዛዕባ እዞም ሓሙሽተ ውህበታት ምዝራብ ከም መምዘኒ ውጽኢታውነትን ዓወትን 
ተወሲዱ ይርኤ ነይሩ`ዩ። ነዚ ውህበታት ብኸምዚ ኣገባብ ብዝርዘር ወይ ብቀደም ተኸተል ኣቐሚጥዎ ዘሎ 
ኣብ ኤፌሶን 4፡11 ጥራይ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ ኢዩ። ኩምራ መሳርዕ ኣብ ሓንቲ ጥቅሲ። ሓንቲ ጥቅሲ ውን 
ኣላ ብዛዕባ ንምውታት ምጥማቅ እትዛረብ። እወ ብርግጽ ኣላ፡ ኣብ 1ይቆረንቶስ 15፡29 ኢያ ዘላ። ብዛዕባ እዛ 
ጥቅሲ ንምንታይ ኢና ብዙሕ ዘይንግደስ? ብዛዕባ ንምውታት ምጥማቅ ምዝራብ ጸገም ኢዩ። ስለዚ ብዛዕባ 
እዛ ጥቅሲ ክንዛረብ ኣይንደልን። 

ኮይኑ ግን፡ እቶም ዘይኣኸሉ ማለት ዘይበሰሉን ርእሰ-ተኣማንነት ዘይብሎምን፥ ናይ ስልጣን ጽምኢ ስለ 
ዘለዎም ቦታ ንምሓዝ ብዛዕባ ኤፈሶን 4፡11 ምዝራብ ባህ ኢዩ ዝብሎም። ናይዚ ዋና ምኽንያት፡ እታ ጥቅሲ፡ 
ኣብ ኣካል ክርስቶስ ናይ ቦታ ስልጣናት ኣሎ ትብል ዘላ ስለ ትመስል ኢዩ። ኣብ ናይ ውልቃውነትን ንያትን 
ዓለም ኣእምሮና ብህያባትና፡ ጻውዒትና፡ ቦታና ዝብሉ ቃላት ተሰሚሙ ኢዩ። ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም 
ኣርከን ምስ ንርዳኣ፡ ኣብቲ ናይ ስልጣናት ቅርጺ ኣበየናይ ቦታ ንኣቱ ዝብል ሓሳባት ኢዩ ንኣእምሮና ዝብሕቶ። 

ምስ ሓደ ካብዞም ናይ ̀ `ሃዋርያዊ ስርዓት መርበብ`` ክዛመድ ሃሰው ዝብል ከመይ ዝበለ መራሒ ኢዩ? ከመይ 
ዓይነት መራሒ ኢዩ ``ሃዋርያዊ ኣቦ`` ሃሰው ዝብል? ከመይ ዝበለ መራሒ ኢዩ ንሽመትን ንእተለፈጠ 
ምልኽታን ሃለው ዝብል?  

እቲ ውሕስነት ዘይስምዖን፡ ብየሱስ መንነቱ ዘይፈለጠን መራሒን ኢዩ። እዚኣቶም ንስልጣንን ንሓይልን 
ብመገዲ ሽርኽነት ክረኽብዎ ኢዮም ዝህቅኑ። ንስልጣንን መዝነትን ምስ ምንቅስቃሳት /movements/ 
ብምጽንባር ክረኽብዎ ኢዮ ሃቀናኦም። የሱስ ርእስካ ክኸውን እኹል ኣይኮነን ድዪ? እግዚኣብሄር ኣቦኻ 
ክኸውን እኩል ኣይኮነን ድዩ? ኣባል ኣካል ክርስቶስ ጥራይ ሙኳን ኣኻሊ ኣይኮነን ድዩ። 
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 ``ንሓድሽ ወይኒ ድማ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ የዕርቅዎ እምበር፡ ንሓድሽ ወይንስ ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ 
ዜዕርቆ የልቦን። እንተዘይ ኮይኑስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቀዶ፡ እቲ ወይኒ ይፈስስ፡ ኣሕርብቲ 
ውን ይበላሾ `` (ማር 2፡22)። 

እዚ ሓደስቲ ኣሕርብቲ፥ ሓድሽ ሜላ ኣተሃናንጻ ቤት-ክርስትያን ብኣርባዕተ መናድቅን፡ ናይ ኣርከን ናይ 
ስልጣን ደረጃታት ሙቋምን ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ እተን ኣርባዕተ መናድቅ፡ ነቲ ኣቑሑ ናብዝን ናብትን 
እንተ ኣንቀሳቀስካዮ፡ ወይስ ዓው ኢልካ እንተ ወጨጭካ፡ ዝግድሶ የለን። ዕጣን፡ ባንዴራ /ኣርማ/፡ ከበሮን 
ቫዩሊንን እንተ ተጠቀምካ ዘገድሶ የልቦን። ነገር ግን፡ መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ሓደ ርእሲ ንሱ 
ድማ ክርስቶስ ዘለዉ ኣዕሩኽ ኢያ። እታ መንግስቲ ግልብጥሽ ናይ ዓለማዊ መምርሒ ኢያ፡ ስለዚ መሪሕነት 
ቅድድም ንታሕቲ ኢዩ ኢልካ ምስ ትዛረብ ግና ሽዑ ኢኻ ኣብ ጸገም ትኣቱ። ንስኻ ካብቲ ናይ ሃይማኖት 
ሳጹን ወጺኻ ኣሎኻ፡ ንኹሎም ኣብታ ሳጹን ዘለዉ ድማ ስግኣት ኢኻ። 

 

             እቲ ሓድሽ ሓርቢ፡ ግልብጥሽ መንግስቲ ኢዩ 

             እቲ ሓድሽ ሓርቢ፡ ባርያ መራሒ ዝኾነሉ`ዩ 

             እቲ ሓድሽ ሓርቢ፡ እቲ ህይወት ዘለዎ ማሕበር-ኣዕሩኽ ኢዩ 

             እቲ ሓድሽ ሓርቢ፡ መንግስቲ ካህናት ኢዩ 

 

እቲ ሓድሽ ሓርቢ፡ ብሓይልን ስልጣንን ኣብ ሃረም ዝሰርሕ ዘይኮነስ፡ ብናይ ኣዕሩኽ ዝምድናን በቲ ``ኣብ 
ሓድሕድኩም `` ዝብል ሓቂ ዝውስንን ኢዩ። ገለ ሰብ፡ ኩልና እኮ ማዕረ ክብሪ ኢዩ ዘሎና፡ ብመሰረት 
እንተኾነ ውን ኩልና ማዕረ ኢና ግናኸ እተፈላለየ ዕማም ኢዩ ዘሎና፡ ከም ዝብል ርግጽ ኢዩ። እዚ ኣበሃህላ 
ሓቂ ኢዩ፡ ነገር ግን እዞም ፍልልይ ናይ ዕማማት ንሓድሕድና ንምግልጋል ዲና ንጥቀመሎም ወይስ 
ብምኽንያት እዞም ዕማማት ንገለ ውሑዳት ሓይሊን ስልጣንን ብምልባስ ንኣባላት ኣካል ክርስቶስ ፍቃድ 
ወሃብትን ከልከልትን ኢና ንገብሮም? ፍቃድ ምሃብ ኣብ ብስልጣን ዝውሰን ዝምድና ኢዩ ዘቐምጠና። እዚ 
ድማ ናይ ጆርጅ ኦርወል ``ሕርሻ እንስሳ`` ኢዩ፡ ኩሎም እንስሳታት ማዕረ ኢዮም፡ ገለ ግና ዝያዳ እቶም 
ካልኦት ዝያዳ ማዕረ ኢዮም። 

እቶም ሓሙሽተ ናይ ኣገልግሎት ውህበታት ብዛዕባ ሓይልን ስልጣንን ወይ ብዛዕባ ቦታ ኣብ ሓደ ቅርጻዊ 
መዋቕር ኣይኮኑን። ነቶም ንኣሽቱን ንዓለምን ንኣካል ክርስቶስን ተገልግል እንተኾንካ ማለት ኣገልጋሊ ኩሉ 
እንተኾንካ ህይወትካ ገለ ፍረ ይህልዎ ኢዩ። ኣዕሩኽካ ነዚ ፍረ ምስ ዘላልይዎ፡ ከም ሃዋርያን፡ ነቢዪን፡ 
ወንጌላውን፡ ጓሳን፡ መምህርን ክባሩኹኻን ኽምሩቅኻን ክጅምሩ ኢዮም። 

ወይ ውን ምናልባት እዞም ሓሙሽተ ገጻውያን ኣገልግሎታት፡ መድረኻት ኣብ ህይወትና ይኾኑ። ብዛዕባ እቲ 
ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓድሽ ህይወት ንኣዕሩኽናን ስድራቤትናን ብምንጋር ከም ወንጌላውያን ንጅምር። 
ናብ የሱስ ምስ መጹ ኸኣ ብዛዕባ የሱስን መንግስቲ ኣምላኽን ንምህሮም። ኣብ ዝምድናዊ ሸነኻት ህይወት 
ብይቕሬታን፡ ካሕሳን፡ ሓቂ ብምዝራብን ክፍወሱ ድማ ንጓስዮም። ናይ ዝምድና ቁጻራት ንምፍታሕን ሓራ 
ንምውጽኦምን ድማ ገለ ናይ ትንቢት ምርዳእ የድልየና። ንባዕልና በጺሕና ንጉጅለታት ደቀ-መዝሙር ናብ 
ብጽሕና ክኸዱ ኽንድግፍ ምስ ጀመርናን፡ ንየሱስ ምስባኽን ደቀ- መዛሙርቲ ምግባርን ኣሃዱ ኢልና ናብ 
ንጅምረሉ ሓድሽ ቦታታት ንኸይድ። ናብ ናይ ሃዋርያ ምኳን መድረኽ ንሰግር ማለት ኢዩ። ሃዋርያ ንዝበዝሐ 
ሓደጋን ስግኣትን እተቃልዐ ዝነኣሰ ባርያ ካብ ባሮት ክርስቶስ ኢዩ። 
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ወይ ውን ምናልባት እዞም ሓሙሽተ ገጻውያን ኣገልግሎታት መግለጺ ናይቲ የሱስ ብኣና ኣቢሉ ዝዓዮ ናይ 
ንሰባት ምፍቃርን ምግልጋልን ዕዮ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣባላት ኣካሉ ስለ ዝኾና ኣብቲ ከም ጓሳ፡ ነቢዪ፡ 
ወንጌላዊ፡ መምህር ወይ ሃዋርያ ኮይና ንዓየሉ፡ ርእሱ ብምልኣት ኢዩ ብኣና ጌሩ ዝገልጽ። ጻዊዕትካን 
ኣገልጉሎትካን እንታይ ኢዩ ብዘየገድስ ንየሱስ ፈሊጥካዮ እንተኾንካ፡ ናትካ መንነትን ክብሪን ኣብቲ ትዓዮ 
ዕዮ ዝምርኮስ ዘይኮነስ፡ ኣብ የሱስ ባዕሉ ጥራይ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኢኻ። ንየሱስ እንተ ፈሊጥካዮ፡ ሓደ 
ጎይታ ከም ዘሎን ንሕና ኩልና ከኣ ኣዕሩኽ ምዃና ክትፈልጥ ኢኻ። ሓደ መምህር ከም ዘሎን ንሕና ኩልና 
ድማ ተማሃሮ ሙዃና ክትፈልጥ ኢኻ። ሓደ ኣቦ ከም ዘሎን ንሕና ኩልና ድማ ውሉድ ምዃና ክትፈልጥ 
ኢኻ። ሓደ ቅዱስ መንፈስ ከም ዘሎን ንሕና ኩልና ድማ ቤት መቅደሱ ሙዃናን ክትፈልጥ ኢኻ። 

ብዛዕባ እዞም ሓሙሽተ ድሌትና ክንሓስብ ንኽእል ኢና፥ ነገር ግን ብዛዕባ ስልጣንን ሓይልን ፍጹም 
ኣይኮኑን። ንሶምሲ ብዛዕባ ፍቅርን ምግልጋልን ኢዮም። ንሳቶም ብዛዕባ ማሕበራት ኣኪብካ ኣብ ትሕቲ 
ስልጣንካ ወይ መዝነትካ ምእታወን ኣይኮኑን። ንሳቶም ብዛዕባ ንሰባት ናብ ናይ ሓቂ ህይወትን ናይ ክርስቶስ 
ምውጻእ ሓራን ምምጻእ ኢዮም። እዚኦም ኣብ ሓድሽ ሓርቢ ዕርክነትን ምሳሌን ጽልዋን ደኣ ኢዮም ዝገጥሙ 
እንበር ኣብ ኣረጊት ሓርቢ ኣርከንን ትእዛዝን ቁጽጽርን`ሲ ከቶ ኣይኮኑን። 

5. ብዝዕባ ተሓታትነት`ከ? ሰባት ኣብ ተሓታትነት ንክህልዉ ናይ መዝነት ቦታታት ክህሉ ኣድላዪ`ዶ     

    ኣይኮነን? 

ግደ ሓቂ፡ ሰብ ቅድሚ ንተቆጻጻሪኡ ክሕሱ ምጅማሩ ኣቐዲሙ ንመንፈስ ቅዱስ ክሕሱ ኢዪ ዝጅምር። ሓደ 
ንመንፈስ ቅዱስ ተሓታትነት ዘይብሉ ሰብ ከመይ ኣቢልካ ኢኻ ንዓኻ ተሓታትነት ክህልዎ ትሓስብ? ሓቂ 
ምዝራብ ሓንቲ ካብ ናይ ``ኣብ ንሓድሕድኩም`` መምሪሕታት ኢያ። በደልካ ምእማን ውን ከምኡ። ሓቂ 
ምዝራብን በደል ምእማንን ብዛዕባ ዕርክነትን፡ እምንቶን፡ ተቃላዕነትን፡ ትሕትናን፡ ሓርነት ካብ ፍርሒ ኩነኔን 
ደኣ እንበር ብዛዕባ ኣርከንን ግዱድ ተሓታትነትን`ሲ ኣይኮነን። ሓቂ ምዝራብን ምእማንን ኣብ ካብ ውድድርን፡ 
ትውኔትን፡ ናይ ስልጣን ቅልስን ሓራ ዝኾነ ሃዋህው ጥራይ ኢዩ ዝርከብ። 

ኣርከናት፡ ትውኔትን ናይ ይምሰል ባህርን ኢዮም ዘፍርዩ። ናብ ላዕላይ ደረጃ ናይቲ መሳልል ንኽትድይብ 
ጽቡቅ ኮንካ ክትርኤ ኣሎካ። ጽቡቅ ኮንካ ናይ ምርኣይ ጥሙሕ ማለት ንድኻምን ውድቀትን ምሽፋን ማለት 
ኢዩ። ኣብ ርእሲኡ ውን ናብ ላዕሊ`ቲ ኣርከን ዝያዳ ንምድያብ ባህርያትን ዝምድናዊ ጭውነትን ዘይኮነስ 
ተውህቦን ናይ ኣደባባይ ትውኔትን ኢዩ ዘድሊ። እቶም ጭውነት ዘይብሎም ነዚ ናይ ስልጣን ጸወታ ከመይ 
ከም ዝዋጽእዎ ኣጸቢቆም ይፈልጡ ኢዮም። ሓንቲ ክፍል ናይዚ ጸወታ እዛ ንእሽቶ መምርሒ ኢያ፦ ክሓከካ 
ሕኸኸኒ፥ ክሰትረካ ስተረኒ። ኣርከን ኩሉ ዓይነት መልክዕ ናይ ተሓታትነት ዘለዎ ኢዩ ዝመስል፡ እቲ ሓቂ ግን 
እዚ ሓቅነት ዘይብሉ ግዳማዊ መልክዕ ጥራይ ኢዩ። 

ኣርከንን ኣተሓሳስባ ናይ ትውኔታዊ ኣገልግሎትን ንዕርክነት የዕንዎ ኢዩ። እቶም ብትምኒት ናይ ሚኒስትሪ 
እተበልዑ ሰባት፡ ኣዕሩኽ የብሎምን። ንኽጥቀምሎም ዝላለይዎም ሰባት ግን ኣለውዎም። እቶም ኣብ ጥቅሚ 
ዝውዕሉ ዘለዉ ሰባት ውን ልክዕ ከማኻ ኣብቲ ጸወታ ስለ ዘለዉ ብቀሊሉ  ንተጻብኦኻ ኣይለዓሉን ኢዮም። 
ንሰባት ትጥቀመሎም ንሶም ውን ይጥቀሙልካ፥ እዚ ንቡር መምርሒ  ኢዩ። 

የሱስ ንመንግስቱ ብናይ ኣሕዋት ጥምረት ክትግስግስ ኢዩ ዲዛይን ገይርዋ። ንደቀ-መዛሙርቱ ኣዕሩኸይ ኢሉ 
ጸዊዕዎም። ዝኾነ ዓይነት ናይ ዲኖሚነሽን ቻርተር ወይስ ኮድ ናይ ኣተገባብራ፡ ንቅሉዕ ልብን ዝምድናዊ 
ህይወትን ኣዕሩኽ ክትክኦ ፍጹም ኣይኮነሉን። ሓደ ኣብ ልዕሊኻልእ ክንዲ ምንታይ ስልጣን ኣለዎ ብዘየገድስ 
ተሓታትነት በስገዳድ ክትግበር ኣይከኣልን። ንሕና ንሃረማት ኣይተመደብናን። ኣዕሩኽ ንኣምላኽን ኣብ 
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ንሓድሕድና ውን ኣዕሩኽ ክንከውን ኢና ተመደብና። እቲ ዝዓበየ ጻውዒት ``ኣዕሩኸይ`` ተባሂልካ ክትጽዋዕ 
ከሎኻ ኢዩ። ንየሱስ ከም ኣዕሩኽ ንስዓቦ፡ ንሓድሕድና ውን ኣዕሩኽ ንኹን። 
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ጥብቆ # 1 

        ሃዋርያት፣ ባሮት ክርስቶስ ብ ብራየን ዶድ  
 

ንምንታይ ኢዮም ገለ ሃዋርያት ንርእሶም ግኑናት ኮዋኽብቲ ዝገብርዋ? በንጻሩ ድማ ገለ ሰባት ኣብዚ እዋን 
ሎሚ ሃዋርያት የለዉን ዝብሉ ንምንታይ ኢዮም? ጳውሎስ ነዚ ውህበት፡ ሓደ ካብቶም ሓሙሽተ ንምህናጽ 
ማሕበርን ኣብ ብጽሕና ንምብጻሕን ዘድልዩ ውህበታት ጌሩ ኢዩ ገሊጽዎ። ንምንታይ ኢዮም ገለ ሰባት ነዚ 
ውህበት ዘተዓባብይዎ? ንምንታይ ኢዮም`ከ ገለ ሰባት፡ ኣምላኽ ነዚ ውህበት እዚ ወሲድዎ ወይ ኣልዒልዎ 
ኢዩ ኢሎም ዝኣምኑ? 

ሕመረት ናይቲ መልሲ፡ ኣብ ግጉይ ምርዳእ ናይ መሰረታዊ ትርጉም እቲ ሃዋርያ ዝብል ቃል ወይ ውህበት 
(ማለት ትርጉሙ ኣብ ናይ ግሪኮ-ሮማን ማሕበራዊ መቃን) ከምኡ ውን ኣብቲ ንሃዋርያ ኣብ ጫፍ ዘቀምጦ 
ኣርከናዊ ኣተሓሳስባናን ኢዩ ዘሎ። ሓድሽ ኪዳን ንሃዋርያ ኣብ ታሕቲ እኳ እንተ ኣቀመጦ፡ ብመሰረት እቲ 
ዘለና ናይ ኣርከን ምርዳእ ግና ንሃዋርያ ኣብ ጫፍ መዋቕር ማሕበር ኢና ነቐምጦ። እቲ ናብ ሃዋርያ ዘለና 
ምርዳእ ከስተኻኽሎ ዝኽኣል ነቲ ብዝዕባ መራሕቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ቅኑዕ ኣረዳድኣ ምስ ንሕዞ ኢዩ፦ 
እግሪ ዝሓጽብ ኣብ ታሕቲ ደርቢ ዘሎ ባርያ ኢዩ (ዮሃንስ 13) ፡ ̀ `ባርያ ኩሉ`` ንሙኳን  ̀ `ቅድድም ንቁልቁል`` 
ኢዩ (ማቴ 20፡20-28, 1ቆረ 9፡19)። 

ኣብ ጥንታዊት ዓለም ̀ `ሃዋርያ`` ማለት ብሕጽር ዝበለ ሓደ እተላእከ ሰብ ማለት ኢዩ [ብግሪኽ ኣፓስቶሎስ]። 
ሃዋርያ ዝበሃል ንስለ ካልእ ማለት ንዝውከሎ ተላኢኹ ቢዝነስ ዝገብር ማለት ኢዩ። ኣብቲ መበቆላዊ ትርጉሙ 
ዝኾነ ሃይማኖታዊ ስነ-ሓሳብ ኣይነበሮን። እዚኣቶም ብዙሕ ዋጋ ዘይወሃቦም ባሮት ኢዮም። ኣብ ጥንታዊ 
ዓለም ጉዕዞ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢዩ ነይሩ። ብዙሕ እዋን ውልቀ ሰባት ነዚ ነገር ብደስታ ዝመርጽዎ ኣይኮኑን። 
እቶም ኣብ ክንድኦም ልኡኻት (ሃዋርያት) ወኪሎም ዝሰዱ እንታይ ዝበለ መሰል ወይ መዝነት ዝነበሮም 
ኢዮም? ወይ ባሮት ዝውንን ጎይታ፡ ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ወይ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ኢዮም። እቲ 
ዝለኣኽ ዘሎ ሰብ - ማለት እቲ ሃዋርያ- ምንም ምርጫ የብሉን። ኣብ መንግስቲ ወይ ውትህድርና ዝበዝሕ 
ግዜ እቲ ዝለኣኽ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ዝኸይድ ኮይኑ ኣብ ማእከል ዕጡቓት ዓጀብቲ ኮይኑ`ዩ ዝጓዓዝ። እቲ 
ባርያ ሃዋርያ /ልኡኽ/ ግና ከምዚ ዓይነት ሓለዋ ኣይረክብን ኢዩ። እቲ ጎይታ ንሓደ እንተኸሰሮ ውን ብዙሕ 
ዘየቐንዝዎ ባርያ ጸዊዑ ናብ ርሑቅ ቦታ ጉዳዩ ከሳልጠሉ ይልእኮ። እዚ ሃዋርያ- ባርያ ምናልባት ከምቶም 
ዘሕፍር ግዴታ ምሕጻብ ኣእጋር ዝወሃቦም ታሕተዎት እንዳ ባሮት ይኸውን (ዮውሃንስ 13)። ብዙሕ ዘገድስ 
ኣይኮነን ስለዚ ይለኣኽ። 

ጳውሎስ ኣብ መልእኽትታቱ ንርእሱ ከም ሓደ ካብዞም እተላእኩ ባሮት ገይሩ ይገልጻ፡ ``ጳውሎስ ባርያ የሱስ 
ክርስቶስ፡ ሃዋርያ ኪኸውን እተጸውዔ ንወንጌል ኣምላኽ እተፈለየ`` (ሮሜ 1፡1)። እቲ ዝውቱር መግለጺ 
ጳውሎስ ብዛዕባ ርእሱ ከምዚ ዝብል ኢዩ፡ ``ኣነ ንኣህዛብ ወንጌል ክነግር ብየሱስ እተለኣኽኩ ባርያ ኢየ``። 
ናይ ኢንግሊዘኛ ኣንበብቲ ነዚ ኣገዳሲ ምግላጽ ምልላይ ገዛእ ርእሲ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ከየቅልብሉ ይኽእሉ 
ኢዮም፥ ናይዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ቋንቋ ግሪኽ ንባርያ ዝገልጽ 190 እተፈላለየ ቃላት 
/ቁንቁኛታት/ ኣብ ቋንቋ እንግሊዘኛ ኣገልጋሊ ወይ ግዙእ ጥራይ ተባሂሉ ኢዩ ተተርጊሙ ዘሎ። እዚ ግቡእ 
ኣተራጓጉማ ክበሃል ኣይከኣልን። ኣብ ግዜ ጳውሎስ ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ሮማ ባሮት ዝነበርዎም ጎይቶት 
ኢዮም ነይሮም። ሓደ ሲሶ ድማ ባሮት እዮም። እቶም ዝተረፉ ሓደ ሲሶ ኸኣ ኣቀዲሞም ባሮት ዝነበሩ 
ኢዮም። ጳውሎስ ነበሃህልኡ ንጹር ጌርዎ ኢዩ፡ ባርያ ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ ንበይኑ ዝውንኖ ማለት`ዩ። 
ክርስቶስ ጎይታ /ማስተር/ ኢዩ። ኩሪየስ /kurios/ ማለት ተራ /ቀሊል/ ቃል ኮይኑ፡ ባሮት ዝውንን ማስተር 
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ማለት ከኣ ኢዩ። ``ሕጂ`ኸ ንሰብዶ ወይስ ንኣምላኽ ኢየ ባህ ዘብል ዘለኹ፡ ወይስ ንሰብ ከሐጉስ ድየ ዝደሊ 
ዘለኹ፡ ገና ንሰብ ከሐጉስ እንተ ዝብልሲ፡ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ`` (ገላ 1፡10)።  

ካልእ ሽግርና ድማ ነዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ``ሃዋርያ``፡ በቲ ኣብ ምእከላይ ዘመን እተሳእለ ኣብ ርእሱ 
ኣኽሊል ብርሃን ዝገበረ ኣብ ዙርያ የሱስ ዘሎ ሰብ ብምሕሳብ ስለ ንርድኦ ኢዩ። እዚኣቶም ኣብ ላዕላይ ደርቢ 
ዝነበሩ ሓያላት ሰባት ኢዮም፡ ከምኦም ዝበሉ ድማ ውሑዳት ኢዮም። እዚ ፍጹም ዝተከለሰ ትርጉም ናይ 
መበቆላዊ ሃዋርያ ኢዩ። ``ሃዋርያ`` ናይ ላዕሊ ጽፍሒ ናይ መሪሕነት ማዕረግ ኣይነበረን ኣይኮነን ውን። 
ቅድምን ድሕርን የሱስ ``ሃዋርያት`` ናይ ገዛእ ርእሶም ፍቓድን ሓይልን ዘይብሎም ታሕቶት ቀጸላ ባሮት 
ኢዮም። ከምቲ ናይ ጥንታዊት ዓለም ሎሚ ጊልያነት እንተዝህሉ፡ ``ሃዋርያ`` ምስ እትብሃል ማንም ሰብ፡ 
ማናጀር በዓል ዋኒን ወይ ፈጻሚ ኣካል ከም ትብሃል ዘለኻ ክሓስብ ኣይኽእል ኢዩ። ብቀሊሉ ኣብ ኣእምሮ 
ዝመጹ ሓጸብቲ ብያቲን ንኣሳሰይትን፡ እተናዕቁን፡ ዋጋ ከም ዘይብሎም ዝሕሰቡን ኢዩም። እንበኣር ኣብቲ 
ቃል ``ናይ ክርስቶስ`` ዝብል እንተ ለቂብና (ማለት ሃዋርያ ናይ ክርስቶስ)፡ ናይ ክርስቶስ ተላኣኻይን፡ ኣብ 
ትሕቲ ክርስቶስ ጥራይ ኮይኑ ናቱ ቢዝነስ ጥራይ ዝገብርን የስምዕ። እቲ ሓለቓ ክርስቶስ`ዩ፡ ንሃዋርያ ድማ 
ይልእኾ፡ ሃዋርያ ክዛረብ ከሎ ድማ ሻምብቆ መተሓላለፊ ጥራይ ኢዩ። 

 ``ሃዋርያ`` መንፈሳዊ ቃል ኣይኮነን። ብጽሑፍ መሰረት እንተዝዛረብ፡ ኣብቲ ግዜ እቲ ንምንታይ እዮም ባርያ- 
ሃዋርያት ከም ተራ ውህበት ዝነበሩ (ከም እኒ ሓገዝ፡ ምሃብ፡ ምሕረት……….. ወዘተ) ምገለጽኩ፥ ሎሚ ውን 
ከምኡ ክኸውን`ዩ ዝግባእ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብቶም ዓሰርተ- ክልተን ጳውሎስን ዘይኮኑ ብዙሓት ሃዋርያት 
እዮም ዘለዉ።  እዚኣቶም ቅዱስ መጽሓፍ ዘይጸሓፍን፡ ነቲ ውህበት ከም መዓርግን ሓለፋን ዘይርእይዎን 
ኢዮም። እቲ ልዕሊ ዝኾነ ክንገብሮ ዝግበኣና ዋና ነገር ነዞም ከምዚ ዝበሉ ባሮት-ሃዋርያት ናብቲ ክርስቶስ 
ዝሃቦም ተልእኾን ናብ ክሳራን ጉድኣትን ክንለቆም እዩ። እግዚኣብሄር ለኣኻይ ኣምላኽ ኢዩ። ንስዓብቱ ድማ 
ናብቶም መገዲ ጠፊእዎም ዘሎ ክኸዱ ኣዚዝዎም። ናብኦም ክሳብ ዝመጹ ክጽበዩ የብሎምን። ብዙሓት 
መራሕቲ ኣብ ውሑስ ቦታን ምቾትን ንርእሶም ኣቀሚጦም ``ሃዋርያዊ መሪሕነት``ክህልዎም ድማ ይምነዩ። 
ከምዚ ግን ክውን ኣይኮነን። ሃዋርያ ምኳን ማለት ድርቡይን ኣብ ታሕተዋይ ቀጸላ ዘሎን ኣብ ህይወት 
ንላግጽን ንሓደጋን እተቃልዐ ማለት`ዩ። 

``ኣምልኽ ንኣና ሃዋርያት፡ ድሕሪ ኩላቶም ኬንና፡ ከምቶም ሞት እተፈርደና ከም ዝገበረና ይመስለኒ። ስለዚ 
ንዓለምን ንመላእኽትን ንሰብን ትርኢት መስሓቒ ኬንና ኣለና። ንሕና ስለ ክርስቶስ ዓያሹ 
ኢና………..``(1ቆረ4፡9-10)። 

 
ሃዋርያ ንማሕበር ኮነ ንዓለም ብኣምላኽ እተዋህቡ ህያብ ኢዮም (ኤፌ 4፡11)። ኣዝዮም ከኣ ኢዮም ዘድልዩ። 
ማሕበር ብዘይ ሃዋርያት (ነብያት ውን ምስኦም) ልክዕ ከም ሓዊ ብዘይ ሃልሃልታ ኢያ። ናይታ ኣካል ሽግር 
እንታይ ኢዩ? ብምኽንያታዊ ሃይማኖታዊ ቁጽጽርን፡ ኣእምሮኣዊ ዕሙቀትን፡ ስጋውነትን፡ ንመሓውር 
ሃዋርያት ቆራሪጽናዮ ኣልሚስናዮ፡ በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ውህበታት ዘይንጡፋት ኮይኖም ንኣምላኽ 
ዝኸውን ግብሪ ኣገልግሎት የብሎምን። ተራ ናይ ሃዋርያት፡ ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናጽ ስጋ 
ክርስቶስ ምሉኣት ምእንቲ ኪኾኑ ኢዩ (ኤፌ 4፡11)። ከምቲ ንዓይ ዝመስለኒ ብዙሓት ሃዋርያት ኣብ ማሕበር 
ኣይርከቡን ኢዮም? ስለዚ ድማ ኢዩ እቲ ሓዊ ኣብ ካልእ ዝያዳ ብረስኒ ዝቃጻጸል ዘሎ። የሱስ ኢዩ እቲ 
ሓለቓ፥ ከምቲ ንሱ ዝተላእኮ ነቶም ዝውንኖም ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይልን ብስቃይን ክሰብክዋ 
ይልእኮም። ሃዋርያትን ነብያትን ከም ድሌት ኣምላኽ መሰረት ማሕበር ኢዮም (ኤፌ 2፡20, 3፡5-6, 4፡11)። 
ከም ዝልቀቁ ክንገብሮም ኢዩ ዝግበኣና። እዚኣቶም ተራ ሰባት ኮይኖም ብክርስቶስ የሱስ ንኣምላኽ 
ንምግልጋል ዝኾኑ ባሮት ኢዮም። ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ሓድሽ ቅዲ ናይ ``ትርኢት ሓደ ኮኾብ``/one men 
show/ ኣይኮነን፥ እዚ`ሞ ከምቲ ንፈልጦ ንማሕበር ኣሳቅይዋ ኢዩ። ተወሳኪ ውልቃውነታውያን ህቡባት 
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ኸዋክብቲ ኣየድልዩናን ኢዮም። ዘድልዩና ዘለዉስ ነቲ ``ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት 
ኩኑ``(ኤፌ 5፡21) ዝብል መምርሒ ኣብነት ኮይኖም ዘርእዩና ውፉያት ኢዮም። 

                       

                                                ጎይታ በጃካ፡ ነቲ ብርኩት ዓጺድካ ዝኾኑ ዓየይቲ ልኣኸልና !! 
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  ጥብቆ # 2  

          ማሕበር ናይ ኣባይቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 
 

ንናይ ሉቃስ ጸብጻብ ብምውካስን፡ የሱስ ከመይ ኣብ ኣባይቲ የገልግል ነይሩ ብምርኣይን ኢና ነዚ ጥብቆ 
ክንጅምሮ። ብርግጽ፡ የሱስ ይኹን ጳውሎስ እቶም ካልኦት ሃዋርያት ውን ኣብ ፈለማ ናይ መጽሓፍ ግብሪ 
ሃዋርያት ኣብ ቤት መቅደስ ኣይሁድን ኣብ ገበላን ሰቢኾም ኢዮም። ይኹን እንበር ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 
ብንጹር ከም ንረኽቦ ጳውሎስ ናብ ኣህዛብ እንበር ናብ ኣይሁድ ደጊሙ ከይከይድ ወሲኑ ኢዩ (ሃዋ 18፡6-
7)። ግብሪ ሃዋርያት ከምዚ ውን መዝጊቡ ኣሎ ̀ `ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ኣሚኖም . . . . . ኩላቶም ከኣ ብዛዕባ 
ሕጊ ቅንኣት ኣለዎም``(ሃዋ 21፡20)። ይኹን እንበር፡ እዛ ዓይነት ማሕበር ክሳብ 3ይ ክፍለ ዘመን ውን ክትሰርር 
ኣይከኣለትን። ኸም ዝመስለኒ ምናልባት እቲ ምኽንያት እዞም ኣመንቲ ናይ የሱስ ናብ ድሕሪት ናብ ስርዓት 
ቤት-መቕደስ ኣይሁድ ተመሊሶም ይኾኑ።  

ስለዚ፡ ኣብ ፈለማ እተሓዋወሰ ወይ እተፈላለየ ቦታታት መራኸቢ /መኣከቢ/ ኢዩ ዝነበረ። ነገር ግን ሓድሽ 
ኪዳን ንዕኦም እተጻሕፈሎምሲ ኣብታ ህይወት ዘለዋ ስፍራ ማለት ኣብ ቤት እዮም ዝእከቡ ዝነበሩ። 
 

ሀ, የሱስ ኣብ ኣባይቲ ከም ዘገልገለ፡ ትሽዓተ መወከሲታት ካብ ጸብጻብ ሉቃስ 

 

ሉቃስ 5፡19፣   ``ሰብ ስለ ዝበዝሐ፡ ከመይ ገይሮም ከም ዜእትውዎ እንተ ጨነቆም ከኣ፡ ናብ ናሕሲ ደየቡ      

                 እሞ ጡብ ኣፍሪሶም ምስ ዓራቱ ናብ ምእከል ናብ ቅድሚ የሱስ ኣውረድዎ`` 

 

ሉቃስ 5፡29፣   ``ሌዊ ድማ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ምሳሕ ገበረሉ። ብዙሓት ተገውቲ ኻልኦት ውን ምሳታቶም    

                  ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ`` 

 

ሉቃስ 7፡36፣    ``ሓደ ኻብ ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ኺበልዕ ለመኖ። ናብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ኣትዩ፡ ኣብ   

                   መኣዲ ተቀመጠ`` 

 

ሉቃስ 10፡7፣      ``ኣብታ ቤት ከኣ ንበሩ፡ ንዓያዪ ዓስቡ ይግብኦ እዩ እሞ፡ ኣባታቶም ካብ ዘሎ ብልዑን  

  ስተዩን። ካብ ቤት ናብ ቤት ኣይትሕለፉ`` 

 

ሉቃስ 10፡39፣     ``ማርያም እትብሃል ሓብቲ ድማ ነበረታ። ንሳ ኸኣ ዘረባኡ ኽትሰምዕ ኣብ ጥቃ እግሪ  

   የሱስ ተቐሚጣ ነበረት`` 
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ሉቃስ 11፡37፣      ``ኪዛረብ ከሎ፡ ሓደ ፈሪሳዊ ምስኡ ኺምሳሕ ጸውዖ። ኣትዩ ኸኣ ኣብ መኣዲ  

                     ተቐመጠ`` 

 

ሉቃስ 14፡1፣       ``ኰነ ድማ፡ ብሰንበት ኣብ ቤት ሓደ ካብ ሓላቑ ፈሪሳውያን እንጌራ ክበልዕ ምስ  

                    ኣተወ፡ ንሳቶም ይጸናጸንዎ ነበሩ`` 

 

ሉቃስ 19፡5፣       ``የሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሔ፡ ኣንቃዕሪሩ ጠሚትዎስ፡ ዘኬዎስ፡ ሎሚ ኣብ     

                     ቤትካ ኽውዕል ይግብኣኒ እዩ እሞ፡ ቀልጢፍካ ውረድ፡ በሎ`` 

 

ሉቃስ 22፡11-12      ``ነቲ በዓል ቤት ከኣ፡ እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋስጋ ዝበልዓላ ማሕደር  

                       ኣጋይሽሲ ኣበይ ኢያ? ይብለካ ኣሎ መምህር፡ በልዎ። ንሱ ኸኣ እተነጽፈ ኣዳራሽ ኣብ     

                       ደርቢ ኬርእየኩም እዩ፡ ኣብኣ ውን ኣዳልዉ`` 

 

ለ, ዓሰርተ ሓሙሽተ ቀጥታውያን መወከሲታት ናይ ማሕበር ኣባይቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን  

ብመንጽር ሉቃስ 10 ብምምልካት፥ ጳውሎስ ብተደጋጋሚ ናብ ማሕበር ናይ ከተማ ጽሒፉ። ብፍሉይ ድማ 
ነተን ኣብ ኣባይቲ እተፈላለዩ ቅዱሳን ዝነበራ ማሕበራት ብፍሉይ ይጠቅሰን። እዘን ነንበይነን ማሕበራት 
ኣባይቲ እየን ነታ ናይ ከተማ ማሕበር ዘቑማኣ። እቶም ንማሕበር`ታ ከተማ ዝሓልዩ ሽማግለታትን ድያቆናትን 
ድማ ካብተን ናይ ኣባይቲ ማሕበራት ይሕረዩ። ሽማግለታት ሓፈሻዊ ኣልያ እታ ማሕበር ክገብሩ ከለዉ፡ 
ድያቆናት ድማ ኣብተን ማሕበራት ኣባይቲ ንዘለዉ ዘኽታማትን መበለታትን ዝኸውን ሓልዮት የማሓድሩ። 

ኮይኑ ግን ጳውሎስ ንቅዱሳት እንበር ንሽማግለታት ማሕበርሲ ፍጹም ኣይጸሓፈን። ጳውሎስ ብሓፈሻ ንብዘላ 
ማሕበር ደኣ ይምሕጸን ነይሩ እንበር፡ ንሽማግለታት ብዛዕባ ክገብርዎ ዝግበኦም ትእዛዛት ኣይሃበን። 

 

ሃዋ 1፡13-14፣ `` ምስ ኣተዉ ኸኣ፡ ናብታ ደርቢ ደየቡ፡ ጴጥሮስን ዮሃንስን ያቆብን እንድርያስን ፊልጶስን  

ቶማስን በርተሎሜዎስን ማቴዎስን ያእቆብ ወዲ እልፍዮስን ስምኦን ቀናእን ይሁዳ ወዲ 
ያእቆብን ብሓንሳብ ይነብሩ ነበሩ። እዚኣቶም ኲሎም ምስ ሓያሎ ኣንስትን ምስ ማርያም 
ኣደ የሱስን ምስ ኣሕዋቱን ኰይኖም ከየብኮሩ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ`` 

 

ሃዋ 2፡2፣  ``ብድንገት ከኣ ከም ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ደሃይ መጸ፡ ነታ ኣብኣ ተቐሚጦም  

             ዘለውዋ ቤትውን ንብዘላ መልኣ`` 
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ሃዋ 2፡46፣ ``ኣብ ጸጽባሕ ብሕብረት ኣብ ቤት መቅደስ ከየቛረጹ ጸኒዖም ይእከቡ ነበሩ፡ ኣብ ኣባይቲ  

      እንጌራ እናቘረሱ፡ ብሓጎስን ብግሩህ ልብን ንኣምላኽ እናኣመስገኑ ብሓንሳእ ኰይኖም               

      ይበልዑ ነበሩ`` 

 

ሃዋ 5፡42፣  ``ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ በቤትን ብስራት የሱስ ክርስቶስ ምምሃርን ምስባኽን ኣየብዂሩን     

     ነበሩ`` 

 

ሃዋ 8፡3፣  ``ሳውል ግና ነታ ማሕበር የጥፍኣ፡ ናብ ኣባይቲ እናኣተወ ሰብኡትን ኣንስትን ሰሲሒቡ ኣብ ቤት  

     ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ`` 

 

ሃዋ 12፡12፣  ``ነቲ ነገር ምስ ኣስተውዓለ፡ ናብ ቤት ማርያም፡ ኣደ እቲ ማርቆስ ዚብሃል ዮሃንስ መጸ ኣብኡ  

       ኸኣ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ`` 

 

ሃዋ 16፡15፣  ‘’ንሳ ምስ ስድራቤታ ምስ ተጠምቀት ከኣ፡ ከም ኣማኒት ጎይታ ርኢኹምኒ ተዀንኩምሲ፡ ናብ  

       ቤተይ ኣቲኹም ተቐመጡ፡ ኢላ ለመነትና ግዲውን በለትና`` 

 

ሃዋ 16፡25-34፣ ``ፈረቓ ለይቲ ምስ ኰነ ድማ፡ ጳውሎስን ሲላስን ንኣምላኽ እናለመኑ ብዜማ የመስግኑ  

ነበሩ። እቶም እሱራት ከኣ ይሰምዕዎም ነበሩ። ብድንገት ድማ፡ መሰረት እታ ቤት  

ማእሰርቲ ኽሳዕ ዝናወጽ፡ ብርቱዕ ምንድቕዳቕ ምድሪ ዀነ። ብኡብኡ ኸኣ ኩሉ እቲ  

መዓጹ ተኸፍተ፡ ናይ ኩላቶም መቃውሕውን ተፈትሔ። እቲ ሓላዊ እሱራት ምስ ተበራበረ  

ኸኣ፡ መዓጹ እታ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ረኣየ። እቶም ኣሱራት ዝመለቑ መሲልዎ ድማ፡  

ሰይፉ መሊሑ ርእሱ ክቐትል ደለየ። ጳውሎስ ግና፡ ኲላትና ኣብዚ ኣሎና እሞ፡ ኣብ  

ርእስኻ እከይ ኣይትግበር፡ እናበለ ዓው አሉ ጨደረ። ንሱ ድማ፡ መብራህቲ ሃቡኒ፡ ኢሉ  

 

እናጎየየ ኣተወ፡ ራዕራዕ እናበለ ውን ንጳውሎስን ንሲላስን ሰገደሎም። ናብ ግዳም ኣውጺኡ  

ኸኣ፡ ጎይተተይ፡ ምእንቲ ኽድሕንሲ፡ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ፡ በሎም። ንሳቶም ከኣ፡  

ብጎይታና የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትኻን ክትድሕኑ ኢኹም በልዎ። ንእኡን ንኣብ ቤቱ  
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ንዘለዉ ዂላቶም ከኣ ቃል እግዚኣቢሄር ነገርዎም። በታ ሰዓት እቲኣ ብለይቲ ወሲዱ  

ኣቚሳሎም ሓጸቦም። ሽዑ ንሱ ምስ ኲሎም ስድራ ቤቱ ተጠምቀ። ናብ ቤቱ ኣደዪቡ  

ድማ መኣዲ ቐረበሎም፡ ብኣምላኽ ስለ ዝኣመነ ውን ምስ ኲላቶም ስድራ ቤቱ ተሓጎሰ`` 

 

ሃዋ 16፡40፣  ``ሽዑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጺኦም፡ ናብ ቤት ሊድያ ኣተዉ። ነቶም ኣሕዋት ምስ ረኣይዎም  

               ከኣ፡ መዓድዎም ካብኡውን ሓለፉ`` 

   

ሃዋ 28፡30-31፣ ``ጳውሎስ ከኣ ኣብታ ዝተኻረያ ቤት ክልተ ዓመት ምሉእ ተቐመጠ፡ ነቶም ናብኡ ዝመጹ  

  ዂላቶም ውን ይቅበሎም ነበረ። ኸይተከልከለ ከኣ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ        

  ትብዓት እናሰበኸ፡ ብዛዕባ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ይምህር ነበረ`` 

 

ሮሜ 16፡5፣  ``ነታ ኣብ ቤቶም ዘላ ማሕበር ውን ሰላም በሉ። ንኤጴኔጥስ ፍቁረይ፡ ንሱ ድማ ንክርስቶስ  

      ቦኲሪ ኤስያ ዝዀነ ሰላም በሉ`` 

 

ሮሜ 16፡23፣  ``እቲ ንኣይን ነታ ማሕበር ኲላን ግሽነት ዚቕበል ጋይዮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ።  

        ኤራስጦስ፡ እቲ ተሓዚ ገንዘብ ከተማን ቁኣርጦስ ሓውናን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ`` 

 

1ቆረ 16፡19፣  ``እተን ማሕበራት እስያ ሰላም ይብላኹም ኣለዋ። ኣኪላስን ጵርስኪላን ምስታ ኣብ ቤቶም  

       ዘላ ማሕበር ኰይኖም፡ ብጎይታ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ`` 

 

ቆሎ 4፡15፣  ``ነቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለዉ ኣሕዋትን ንኒምፋስን ነታ ኣብ ቤቱ ዘላ ማሕበርን ሰላም  

      በልዎም`` 

 

ፊሊሞን 1፡2፣  ``ናብ ኣጵያ ሓፍትና ውን ናብቲ ምሳና ዀይኑ ዝዋጋእ ኣርኪጶስ ከኣ፡ ናብታ ኣብ ቤትካ ዘላ  

       ማሕበር ውን`` 

 

ሐ, ዓሰርተ ሓሙሽተ ዘይቀጥታዊ መወከሲ ማሕበር-ኣባይቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 
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ነዘን ጥቅስታት ብመንጽር ኣብ ዓበይቲ ህንጻታት ዝእከብ ህዝቢ ክርስትያን እንተ ደኣ ርኢናየን ትርጉመን 
ንኡስዩ ዝኸውን። ግናኸ ብመንጽር ሉቃስ 10ን ብመንጽር እታ ናይ 1ይ ክፍለ ዘመን ማሕበር ኣባይቲ 
ዝተመስረተቶን ዝነበረቶን ሓቅን፡ እንተ ርኢናየን ግና ፍሉይ ትርጉም ኢዩ ዘለወን። 

 

ሃዋ 18፡7፣ ``ኻብኡ ወጺኡ ድማ፡ ናብቲ ቲትዮስ ዮስጦስ ዝባሃል፡ እግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሰብኣይ፡ ቤቱ ኸኣ  

              ኣብ ጥቃ ቤት ጸሎቶም ዝነበረት ኣተወ`` 

 

ሃዋ 19፡9፣  ``ሓያሎ ነቲ መገዲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እናካፍኡ ምስ ተታረሩን ምእማን ምስ ኣበዩን ግና፡  

     ካባታቶም ኣግለሰ፡ ነቶም ደቀ-መዛሙርቲ ፈልዩ ኣብ ጸጽባሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጢራኖስ  

    ኮይኑ ይዛራረቦም ነበረ`` 

 

ሃዋ 20፡8፣  ``ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ላዕላይ ደርቢ ብዙሕ መብራህትታት ይበርህ ነበረ`` 

 

ሃዋ 20፡20-21፣  ``ንኣይሁድን ንጽርኣውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከኣ  

ኪኣምኑ እናመስከርኩ፡ ዝጠቅም ዘበለ እናሰበኽኩልኩም ኣብ ዋዕላ ዀነ ኣብ ቤት ኰነ          

ምምሃር ከቶ ኣየብኰርኩን`` 

 

ሮሜ 16፡10-11፣  ነቲ ብክርስቶስ እተፈተነ ኣጵሌስ ድማ ሰላም በሉ። ንስድራ ቤት ኣርስጥቡሎስ ሰላም      

                 በሉ፥ ንሄሮድዮን ዘመደይ ሰላም በሉ። ነቶም ብጎይታ ዘለዉ ኻብ ስድራ ቤት ናርቂሶስ     

                ሰላም በሉ`` 

 

ሮሜ 16፡16፣ ``ንሓድሕድኩም ከኣ ብቕዱስ ምስዕዓም ሰላም ተበሃሃሉ። ኲለን ማሕበራት ክርስቶስ ውን      

               ሰላም ይብላኹም ኣለዋ`` 
 

1ቆረ 1፡10-12፣ ``ግናኸ ኣሕዋተየ፡ ኣባኹም ክርክር ከም ዘሎስ፡ ብዛዕባኹም ሰብ ቤት ቆሎኤ ነጊሮሙኒ  

       ኣለዉ። እዚ ማለት፡ ነፍሲ ወከፍኩም፡ ኣነ ናይ ጳውሎስ፡ ኣነስ እባ ናይ ኣጵሎስ፡ ኣነ ናይ  

ኬፋ፡ ኣነስ ናይ ክርስቶስ እየ፡ ከም እትብሉ፡ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ። ኣሕዋተየ፡ ኲላትኩም ሓደ   

ዘረባ ኽትዛረቡ፡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ እንበር ምፍልላይ  

ከይህልወኩም፡ እምዕደኩም ኣለኩ`` 
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1ቆረ 1፡15-16፣  ``ሓደ እኳ ብስመይ ከም እተጠመቅኩም ከይብል፡ ብዘይ ክሪስጶስን ጋይዮስን ንሓደ  

          ካባኻትኩም እኳ ስለ ዘየጥመቕኩ ንኣምላኽ ኤመስግኖ ኣሎኹ። ስድራ ቤት እስጢፋኖስ      

                 ውን ኣጥሚቐ ኣሎኹ፡ ብዘይ እዚኣቶም ሓደ ኻልእ ከም ዘጥመቕኩ፡ ኣይፈልጥን እየ`` 

 

ፊሊ 4፡22፣  ``ኲሎም እቶም ቅዱሳን፡ ምናዳ እቶም ካብ ቤት ቄሳር ዘበሉ፡ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ`` 

 

2ጢሞ 1፡16-17፣  ``ኦኔሲፎሮስ ናብ ሮሜ መጺኡ፡ ኣዝዩ ደለየንን ረኸበንን፡ ብዙሕ ሳዕ ኣፈሽሒውለይ፡   

            በቲ መቚሔይ ውን ኣይሓፈረን እሞ፡ እግዚኣብሄር ንቤቱ ምሕረት ይሃብ`` 

 

2ጢሞ 4፡19፣  ``ንጵርስኪላን ንኣኪላስን ንቤት ኦኔሲፎሮስን ሰላም በለለይ`` 

 

ቲቶ 1፡11፣  ``ንሳቶም ርኹስ ረብሓ ምእንቲ ኺረኽቡ ኢሎም፡ ዘይግባእ እናመሃሩን፡ ንብዘሎ ኣባይቲ   

    ዚገላባብጡ፡ ምዕባስ ኣፎም ግቡእ ኢዩ`` 

 

2ዮሃ 1፡1፣  ``ካብቲ ሽማግለ ናብታ ሕርይቲ እመቤተይን ናብቶም ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቃን፡ ኣነ በይነይ  

             ዘይኰንኩስ፡ እቶም ነታ ሓቂ ዘፈልጥዋ ዘበሉ ዂላቶም ድማ ዜፍቅርዎም`` 
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   ጥብቆ # 3 

            ጥቅስታት ናይ ``ኣብ ሓድሕድኩም``  
 

ዝምድናዊ ጭውነት ዘይብሉ ቅኑዕ ዶክትሪን፡ ምዉት ትክክለኛነት [orthodoxy] ኢዩ። ኣብ ክፍሊ ኮንካ 
ንሓደ ዘስተምህር /ሌክቸር ዝህብ/ ትም ኢልካ ብምስማዕ ዕርክነት ኣይትማሃርን ኢኻ። ንየሱስ፡ ብሓባር ኣብ 
ዕለታዊ ናብራ ብምስዓብ ኢኻ ዕርክነት ትመሃር። ሓድሽ ኪዳን ብትእዛዛት ተዛማድነት ዝመልአ ኢዩ። 
ኣርብዓ ዝኸውን ናይ ``ኣብ ሓድሕድኩም`` ዝብል ጥቅሲ ኣሎና። ከም እኒ ኣሕዋት፡ ብጾት፡ ኣባላት . . . 
ወዘተ ዝብል ቃላት ዝሓዙ ተመሳሰልቲ ጥቅስታት ምስ ንውስኸሉ እቲ ኣሃዝ ከባቢ ሰብዓ ኢዩ ዝበጽሕ። 
እዚ ኣብ ብዘሎ ሓድሽ ኪዳን ተዘሪኡ ንረኽቦ ትእዛዛት፡ ነቲ ኣብ ሰጣሕ ዝምድናዊ መዋቅር ወይ ቅርጺ ዝህሉ 
ናይ ኣዕሩኽ ኮማት ልባዊ ሓድሕድ ምግልጋል ዘፈጽም /ዘስገድድ/ እዩ። በዚ ድማ እቲ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ 
ዘሎ ንጉስ ዝኸብር። 

 

ዮሃ 13፡34-35፣ ``ንሓድሕድኩም ኽትፋቀሩ፡ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኹኩም፡ ከምኡ ጌርኩም ከኣ  

          ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ፡ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ።  ንሓድሕድኩም ፍቅሪ እንተ              

          ኣላትኩም፡ በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኲሉ ክፈልጥ ኢዩ`` 

 

ዮሃ 15፡12፣  ``ከምቲ ኣነ ዘፍቐርኩኹም፡ ነሓድሕድኩም ክትፋቀሩ፡ ትእዛዘይ እዚ ኢዩ`` 

 

ዮሃ 15፡17፣ ``ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ፡ እዚ እእዝዘኩም ኣሎኹ`` 

 

ሮሜ 12፡10፣ ``ንሓድሕድኩም ብምክብባር እናተቐዳደምኩም ብለውሃት ተፋቐሩ`` 

 

ሮሜ 12፡16፣  ``ንሓድሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ። ምስቶም ታሕቶት ትሕት በሉ እምበር፡ ኣብቲ ልዕል   

        ዝበለ ነገር ሓሳብኩም እይተውድቑ። ጠቢባን ኢና ኢልኩም ንርእስኹም ኣይትሕሰቡ`` 

 

ሮሜ 13፡8፣  ``እቲ ንብጻዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ ኢዩ እሞ፡ እታ ንሓድሕድኩም ምፍቓር እንተ  

               ዘይዀይና፡ ንገለ እኳ ዕዳ ኣይሃልኹም`` 
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ሮሜ 14፡13፣  ``ስለዚ ኣብ ንሓድሕድና ኣይንፍረድ። ሓደ እኳ ንሓዉ መዓንቀፊ ወይስ መሓንኰሊ  

               ኸይገብረሉ ግዳ፡ እዚ ፍረዱ`` 

 

ሮሜ 15፡7-8፣  ``ክርስቶስ ነቲ ተስፋ ኣቦታት ኬጽንዖስ፡ ምእንቲ ሓቂ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ግዝረት ከም  

         ዝዀነ፡ እብል ኣሎኹ። ስለዚ ድማ፡ ከምቲ ክርስቶስ ንኽብሪ ኣምላኽ እተቐበለኩም፡              

        ንሓድሕድኩም ተቓባበሉ`` 

 

ሮሜ 15፡14፣  ``ኣሕዋተየ፡ ብዛዕባኻትኩምሲ ብጽቡቕ ነገር ምሉኣት ምዃንኩም ብፍልጠት ዘበለ ዂሉ  

                 ኸም ዝመላእኩም፡ ንሓድሕድኩም ምምዕዓድ ውን ከም ዚዀነልኩም፡ ኣነ ባዕለይ  

                 ተረዲኤዮ ኣሎኹ`` 

 

ሮሜ 16፡16፥  ``ንሓድሕድኩም ከኣ ብቕዱስ ምስዕዓም ሰላም ተበሃሃሉ። ኲለን ማሕበራት ክርስቶስ ውን   

                ሰላም ይብላኹም ኣለዋ`` 

 

1ቆረ 1፡10-12፣ ``ግናኸ ኣሕዋተየ፡ ኣባኻትኩም ክርክር ከም ዘሎስ፡ ብዛዕባኹም ሰብ ቤት ቆሎኤ ነጊሮሙኒ  

ኣለዉ፡ እዚ ማለት፡ ነፍሲ ወከፍኩም፡ ኣነ ናይ ጳውሎስ፡ ኣነስ እባ ናይ ኣጵሎስ፡ ኣነ ናይ  

ኬፋ፡ ኣነስ ናይ ክርስቶስ እየ፡ ከም እትብሉ፡ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ። ኣሕዋተየ፡  

ኲላትኩም ሓደ ዘረባ ኽትዛረቡ፡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጽም ክትጋጠሙ  

እምበር፡ ምፍልላይ ከይህልወኩም እምዕደኩም ኣለኹ`` 

 

1ቆረ 10፡24፥ ``ነፍሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻዩ ደኣ እምበር፡ ሓደ እኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይድለ`` 

 

1ቆረ 11፡33፥ ``ስለዚ፡ ኣሕዋተየ፡ ንምብላዕ ክትእከቡ ከለኹም፡ ንሓድሕድኩም ደኣ ተጸባበዩ`` 

 

1ቆረ 12፡24-27፥  ``እቲ ኽቡር ኣካላትና ግና እዚ ኣየድልዮን እዩ። ግናኸ እቲ ኣካላት ንሓድሕዱ ሓደ  

   ሓልዮ ኺህልዎ እምበር፡ ኣብቲ ስጋ ምፍልላይ ምእንቲ ኸይከውንሲ፡ ኣምልኽ ነቲ        

  ኽብሪ ዝጎደሎ ኣካል ዚበዝሕ ክብሪ እናሃበ፡ ነቲ ስጋ ኣጋጠሞ። ሓደ ኣካል እንተ ተሰቐየ፡     
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  ኲሉ ኣካል ይስቀ፡ ሓደ ኣካል እንተ ኸበረ ኸኣ፡ ኲሉ ኣካላት ሓቢሩ ኢዩ ዚሕጎስ።       

   እምበኣርከስ ስኻትኩም ስጋ ክርስቶስ ኢኹም፡ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ በብኽፍሉ ኣካላቱ         

  ኢኹም`` 

 

ገላ 5፡13-15፥  ``ኣሕዋተየ፡ ንስኻትኩም ንሓርነት ጽውዓት ኢኹም እሞ፡ ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተገዛዝኡ  

እምበር፡ ነቲ ሓርነትሲ ንስጋ ምኽንያት ኣይትግበርዎ። ማለት ኲሉ እቲ ሕጊ፡ ብጻይካ  

ኸም ነብስካ ኣፍቅር፡ ብትብል ሓንቲ ቓል ይፍጸም እዩ። ንሓድሕድኩም እንተ     

ተናኸስኩምን ተባላዕኩምን ግና፡ ንሓድሕድኩም ከይትጣፍኡ ተጠንቀቑ`` 

 

ገላ 5፡26፥  ``ንሓድሕድና ብምትሕርራቕን ብምቅንናእንሲ ውዳሴ ኸንቱ ኣይንድለ`` 

 

ገላ 6፡2-3፥  ``ሓደ ገለ ዘይኰነስ ገለ ኸም ዝዀነ እንተ መሰሎ፡ ንርእሱ ይጥብር ኣሎ፡ እምበኣርከ ጾር   

      ሓድሕድኩም ጹሩ፡ ከምኡውን ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ`` 

 

ኤፊ 4፡2፥  ``ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩምም ብፍቕሪ እናተጻወርኩም`` 

 

ኤፊ 4፡32፥ ``ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝብለልኩም፡ ንሓድሕድኩም ተላዋህትን  

      ተደናገጽትን ኴንኩም፡ ይቕረ ተባሃሃሉ`` 

 

ኤፊ 5፡18-19፥  ``ዝርገት ኣለዎ እሞ፡ ብወይኒ ኣይትስከሩ። ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቕኔን  

          ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኔኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም    

          እናተዛራረብኩም፡ መንፈስ ይምላእኩም`` 

 

ኤፊ 5፡ 21፥  ``ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ`` 

 

ፊሊ 2፡3፥  ``ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዓመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሴ ኸንቱ ኣይትግበሩ፡ ብትሕትና ግና  

     እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኻብ ርእሱ ኣብሊጹ ይርኣዮ`` 
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ቆሎ 3፡9-10፥  ንስካትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቐንጢጥኩም፡ ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ  

       ጌርኩም፡ ነቲ ንፍልጠ ዚሕደስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም፡ ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰዉ`` 

 

ቆሎ 3፡13፥  ``ንሓድሕድኩም እናተጻወርኩም፡ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኽሲ እንተለዎ፡ ይቕረ ተባሃሃሉ። ከምቲ  

      ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም፡ ንስኻትኩም ውን ከምኡ ይቕረ በሉ`` 

 

ቆሎ 3፡16፥ ``ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቕኔን ንሓድሕድኩም ኣስተምህሩን ምዓዱን፡ ብልብኹም  

      ውን ብጸጋ ኣምላኽ እናዘመርኹም፡ ቃል ክርስቶስ ብዂሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም`` 

 

1ተሰ 4፡18፥ ‘’ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ`` 

 

1ተሰ 5፡11፥  ‘’ስለዚ፡ ከምቲ ትገብርዎ ዘለኹም፡ ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ እሞ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ  

     ይህነጾ`` 

 

እብ 3፡12-13፥  ``ኣቱም ኣሕዋተየ፡ ሎሚ ኺባሃል ከሎ፡ ኣብ ጸጽባሕ ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ እንበር፡  

ሓደ እኳ ኻባኻትኩ ሓጥያት እናዐሸዎ ኸይተርር እሞ፡ ምናልባሽ ኣብ ሓደ ኻባኻትኩም  

ካብ ህያው ኣምላኽ ዜርሕቕ እኩይ ዘይኣምን ልቢ ኸይህሉ፡ ተጠንቀቑ`` 

  

እብ 10፡24-25፥ ``ንፍቕርን ንስናይ ግብርን ንምንቕቓሕ ኣብ ንሓድሕድና ነስተብህል። እዚ ኸኣ እታ  

መዓልቲ እቲኣ ትቐርብ ከም ዘላ፡ ኣጸቢቕኩም ትርእዩ ኣሎኹም እሞ፡ ንሓድሕድና  

ንመዓዓድ እንበር፡ ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ፡ ኣኼባና ኣይንሕደግ`` 

 

ያቆ 4፡11፥ ``ኣቱም ኣሕዋተየ ንሓድሕድኩም ኣይትተሓማመዩ። እቲ ንሓዉ ዚሓሚ ወይስ ኣብ ሓዉ  

    ዚፈርድ ነቲ ሕጊ ይሓምዮ፡ ኣብ ሕጊ ውን ይፈርድ። ኣብ ሕጊ ኻብ እትፈርድ ግና፡ ፈራዲ   

    እምበር፡ ገባሪ ሕጊ ኣይኰንካን`` 
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ያቆ 5፡9፥ ``ኣሕዋተየ፡ ከይትፍረዱ፡ ኣብ ንሓድሕድኩም ኤህ ኣይትበሉ። እንሆ፡ እቲ ፈራዲ ኣብ ኣፍ ቤት    

    ደው ኢሉ ኣሎ`` 

 

ያቆ 5፡16፥  ``እምብኣርሲ፡ ምእንቲ ኽትፍወሱ፡ ንሓድሕድኩም ሓጥያትኩም ተኣመኑ፡ ምእንቲ  

     ንሓድሕድኩም ውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ`` 

 

1ጴጥ 1፡22-23፥ ``ብህያው ንዘልኣለም ብዚነብር፡ ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር፡ ካብ   

          ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኰንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩም፡ ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋን፡  

ግብዝና ንዜብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኹም ኣጽርዩ፡ ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሓቂ      

ተፋቐሩ`` 

   

1ጴጥ 3፡8፥ ``መወዳእታ ኸኣ፡ ኲላትኩም ሓደ ዝሓሳቦም፡ እትዳናገጹ፡ ሕውነት እተፍቅሩ፡ ለዋሃት፡  

     ትሑታት ኩኑ`` 

 

1ጰጥ 4፡8-9፥ ``ፍቕሪ ብዙሕ ሓጥያት ትኸድን እያ እሞ፡ ቅድሚ ዂሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል  

        እትብል ፍቕሪ ትሃልኹም። ብዘይ ምዕዝምዛም ንሓድሕድኩም ግሽነት ተቓባበሉ`` 

 

1ጴጥ 4፡10፥ ``ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እተቐበሎ ጸጋ፡ ከም ሕያዎት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ  

       ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ`` 

 

1ጴጥ 5፡5፥ ‘’ኣቱም መንእሰይ ከምኡ ነቶም ዚዓብዩኹም ተገዝእዎም። ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም፡  

     ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም እዩ እሞ፡ ኲላትኩም ንሓድሕድኩም ምእንቲ ኽትግዝኡ፡  

     ትሕትና ተዓጠቑ`` 

 

1ዮሃ 1፡7፥ ``ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ፡ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና፡ ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና፡  

            ደም የሱስ ክርስቶስ ወዱ ውን ካብ ኲሉ ሓጥያትና የንጽሃና እዩ`` 
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1ዮሃ 3፡11፥ ``ንሓድሕድና ክንፋቐር፡ እዚኣ እታ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕክምዋ መልእኽቲ እያ`` 

 

1ዮሃ 3፡23፥ ``ከምቲ ንሱ ዝሃበና ትእዛዝ ጌርና፡ ብስም ወዱ የሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ንሓድሕድና ውን  

              ክንፋቐር፡ ትእዛዙ እዚ እዩ`` 
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ጥብቆ # 4 
 

        ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎትን ፊናንስን ኣብ ሓድሽ ኪዳን 

ኣብ ገለ ዓንኬል ክርስትና፡ ``ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት`` ከም ሓደ ዝኸፈልካ ኸፊልካ ትኽተሎ ጣኦት 
ዓይነት እዩ ኮይኑ። እቲ ብድሕሪ እዚ ምኽታል ዘሎ ኣረኣእያ፡ ንኣካል ክርስቶስ ኣዝዩ ኣዕናዊ እዩ። ናይ ምሉእ 
ግዜ ኣገልግሎት ልዕሊ እቶም ካልኦት ኣባላት ኣካል ክርስቶስ ሓፍ ኣቢሉ ናብ ፍሉይ ጽፍሒ ቅዱሳን ዘደይብ 
እዩ። 

ብተወሳኺ እዚ ጣኦት ኣብ ህይወትና ግጉይ ድርባውነት /dualism/ ኢዩ ዘተኣታቱ፥ ማለት ክርስትያናዊ 
ሚኒስትሪ ጥራይ ``መንፈሳዊ`` ወይ ``ቅዱስ`` ዕዮ ከም ዝኾነ ብምሕሳብ፡ ካልእ ኩሉ ዕዮ ግና ``ዓለማዊ`` 
ወይ ``ስጋዊ``። እዚ ምስ ምርዳእ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምንም ዝምድና ዘይብሉ ሃይማነታዊ ድርባውነት ኢዩ። 

 ጳውሎስ ነቶም ኣብ ቆሎሴ ባሮት ኮይኖም ዝዓዩ ዝነበሩ ኣብ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 22-24 ከምዚ ይብሎም፦ 

``ኣቱም ግዙኣት ነቶም ብስጋ ጎይተትኩም ዝኾኑ፡ ብገጽ ርኤ ንሰብ ባህ ከም እተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ፡ 
ብግሩህ ልቢ ንእግዚኣብሄር እናፈራህኩም ተኣዘዝዎም። ነቲ ዓስቢ ርስቲ ኻብ ጎይታ ኸም እትቕበልዎ 
እናፈለጥኩም፡ እትገብርዎ ዘበለ ንሰብ ዘይኮነ ንጎይታ ከም እትገብርዎ ጌርኲም፡ ካብ ልቢ ግበርዎ፡ ንጎይታና 
ክርስቶስ ኢኹም እትግዝእዎ ዘለኹም`` 

እዚ እዩ ቁምነገር ናይ ሓድሽ ኪዳን፡ ኩልና ናይ መንግስቲ ክህነትን ``ብክርስቶስ ሓደን`` ስለ ዝኮና ጳውሎስ 
ኣብ ገላትያ 3፡26-28 ከምዚ ይብል፦ 

``ብክርስቶስ እተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስኩሞ እሞ፡ ብእምነት ብየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም 
ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም። ኹላትኩም ብየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኢኹም እሞ በዚ ኣይሁዳዊ ወስ ጽርኣዊ የልቦን፡ 
በዚ ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ የልቦን`` 

ናይ ኣባጊዕን፡ ዲበላታትን መስዋእቲ ተሪፉ እዩ። ንሕና ኢና ህያዋን መስዋእቲ (ሮሜ 2፡1-2) እቲ ዕለታዊ 
ህይወተይ ሒዝዎ ዘሎ፡ ንሱ ኢዩ ዕለታዊ መስዋእተይ ንዕኡ። ቅዱስ፡ ዓለማዊ፡ መንፈሳዊ ወይ ስጋዊ ዝበሃል 
ምፍልላይ የልቦን። ክርስቶስ ንብዘላ ህይወት ኢዩ ኣድሒንዋ። ኩሉ ንገብሮ ዘበለ፡ ንዕኡ ኢና ንገብሮ ዘለና፡ 
እዚ ኢዩ ድማ ናይ ዕለት መስዋእትና ንዕኡ። 

ብዙሓት ንኣገልግሎት ንስለ ገንዘብ ወይ ንኽረኣዩ ወይ ድማ ንስለ ማዕርግ ይገብርዎ ኢዮም። ኣገልግሎት 
ናትና መንነት ኣይኮነን። ንሱ ንኸምዚ ዝበለ ኣገልግሎት ከም መስዋእቲ ኣይቅበሎን ኢዩ። ብግጉይ ምኽንያት 
ዝግበር ኣገልግሎት፡ ቅቡል መስውእቲ ኣይኮነን። እንታይ ተገይሩ /እቲ ዝተገብረ/ ኣይኮነን ንሓደ ነገር ከም 
ህያው መስውእቲ ቅቡል ዝገብሮ። ብምንታይ ዓይነት ልቢ ተገይሩን ንመንዩ`ኸ መስዋእቲ ኮይኑ ቀሪቡን 
/ተሰዊኡን/ ኢዩ እቲ ወሳኒ። ዓስብኻ ብመሰረት ንጻዊዕትካ ዘሎካ እሙንነት ኢኻ ትቅበል። ነቶም ንኣሽቱ 
ምግልጋል ንየሱስ ምግልጋል ኢዩ። መንግስተ ሰማያት እቶም ቀዳሞት ዳሕረዎት ኢቶም ዳሕሮዎት ድማ 
ቀዳሞት ዝኾኑላ ግልብጥሽ መንግስቲ ኢያ። ስለዚ ካብቲ ብመጽሓፍቱ ንብዙሓት ዝጸለወ ፍሉይ ናይ 
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መድረኽ ሰባኻይ፥ እቲ ሓደ እኳ ዝፈልጦ ዘይብሉ ብእምንቶ ነቶም ንኣሽቱ ዘገልግል ኣገልጋሊ ዓስቡ ኣዝዩ 
ዝዓበየ ይኸውን። 

ኩሉ ዓይነት ሕጋዊ ዕዮ ኣገልግሎት ኢዩ። ናይ መን ኣገልግሎት ኢዩ ዝያዳ ዘገድስ? ናይቲ ሰባኻይ ወይስ 
ናይቲ ኸሻኒ መግቢ? ናይቲ ሰባኻይ ወይስ ናይቲ ዓይኒ ምድሪ ዘጽሪ ሰብ? ናይቲ ሰባኻይ ወስ ናይቲ መራሒ 
መኪና? ብዘይ ሰባኻይን ናይ ጽሬት ሰርሕተኛን መራሒ መኪናን ሰሚናር ኣይምሃለወን። ንሕና ኣካል 
ክርስቶስ ኢና። ኩልና መንግስቲ ክህነት ኢና፡ ብዘይ ኣብ ንሓድሕድና ምግልጋልን ንየሱስ ምግልጋልን እታ 
መንግስቲ ኣይትስጉምን እያ። 

የሱስ ህይወቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውዲ ጻዕሪ ደቂ ሰባት ስጋ ክትለብስ ኢዩ ዝደሊ። በዚ ድማ እቲ ስጋ ዝኾነ 
ቃል፡ ኩሉ ከም ዝርእዩ ይኸውን። 

 

ሀ,  ግናኸ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባቶም ብወንጌል ዝናበሩ ውን ይዛረብ ኢዩ። እዚ ድማ ናቶም  ``መሰል``                   

     ኢዩ፡ እዚ መሰል እዚ ድማ ብጎይታ እተኣዘዘ ኢዩ፡ 

 
1, ሉቃስ 8፡1-3; ከም ዝነግረና፡ የሱስ ኮነ ደቀ መዛሙርቱ ክጓዓዙ ከለዉ ብገንዘብ ዘገልግላኦም ጉጅለ    
  ሃብታማት ኣንስቲ ስለ ዝነበራ ሓልዮት ናብራ ኣይነበሮምን። 

 
2,ሃዋ 6፡1-7; ከም ዝነግረና፡ ሃዋርያትን እቶም ካልኦት ኣገልገልቲ በቲ ኣብ ማሕበር ዝዋጻእ ዝነበረ 

ይድገፉ ነይሮም። 
 
3, 1ቆሮ 9፡7-14፡ ብዛዕባ`ቶም መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ዘለዎም መሰል ኢዩ ዝዛረብ። እቲ ናይ  

መንፈስ ካብ እንዘርኣልኩም`ከ ነቲ ናይ ስጋኹም እንተ ዓጸድናዮ`ዶ በዚሑና ኢዩ፡ ይብል። 
ክድምድም ከሎ ድማ ከምዚ ይብል ``ከምኡ ድማ ጎይታ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ብወንጌል ክምገቡ 
ሰሪዕሎም ኣሎ``። 

 
4, 2ቆረ 11፡9; ናይ ጳውሎስ ምስኽርነት ብዛዕባ ድሌቱ ሰብ መቄዶንያ ከም ዝመልእሉ። ናይ ብወንጌል         
   ምምጋብ /ምንባር/ መሰሉ ተጠቂመሉ።  
 
5, ፊሊ 4፡10-15; ጳውሎስ ንሰብ ፊሊጲ ብናይ ምሃብን ምቅባልን ምስሉ ስለ ዝሓበሩ ይንእዶም። 
 
6, 1ጢሞ 5፡17-20; ብዛዕባ እቶም ጽቡቅ ዘገልግሉን ዝምህሩን ሽማግለታት ዕጽፊ ኽብሪ ከም ዝግበኦም      
   ይዛረብ። ገለ ሰባት እዚ ንሎካል ፓስተራት ደሞዝ ምሃብ ማለት ኢዩ ይብሉ። ደጊምና ናብ ሉቃስ 10     
   ንመለስ። ኣብ ኣባይቲ ዝእከቡ ጉጅለ ንምንታይ ንሽማግለኦም ወይ ፓስተሮም ገንዘብ ምሃብ     
   የድልዮም? ንሱኸ ስለምንታይ ከምኡ ክገብሩ ይደልዮም? ሽማግለታት ከም መራሕቲ ኣባይትን፡ ኪኖ     
   እታ ምስ ስድራቤቶም ብጾቶምን ዝዓዩላ ማሕበር ቤት ሓሊፎም ሓደሽቲ ናይ ኣባይቲ ማሕበራት   
   ክምስርቱ ከም ዝንቀሳቀሱን እንተ ሓሲብና ግን ናይ ደሞዝ ነገር ትርጉም ይህልዎ። ክሰብኩን ክምህሩን   
   ክምዕዱን፡ ሓደሽቲ ማሕበራት ንክምስረታ ክድግፍን ይገሹ /ይጉዓዙ/። ከም ገያሾ ኣገልገልቲ እቲ  
   ብስሩዕ ዝገብርዎ ስርሖም ወይ ሞያኦም ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ፡ ናይ ካብ ወንጌል ምምጋብ መሰሎም   
   ክጥቀሙ ግድን ዘድሊ ኢዩ። 
   ይኹን እንበር ሓደ ካብቲ መለለዩ ናይ ብቅልጡፍ ዝራባሓ ናይ ማሕበራት ኣባይቲ ምንቅስቃስ፡-     
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ርእሶም ዝኽእሉ ሎካል [ከባቢያውያን] ኣገልገልቲ ምህላው፥ ከምኡ`ውን እንተወሓደ ብኸፊል 
ወጻኢታቶም ዝሽፍኑ ተጓዓዝቲ ኣገልገልቲ ወይ መራሕቲ ክህልዉ ከለዉ ኢዩ። እቶም ዝመርሑ ርእሶም 
ዝኽእሉ ኢዮም። ሰባት ይኽፈል ኣሎ ኢሎም ክሓስቡኻ ከለዉ፡ ትዛረቦም ቃላት ውሑድ ሞራላዊ 
ስልጣን ጥራይ ኢዩ ዝህልዎ። ብገዛእ ወጻኢታትካ እናኸድካ ክትዛረብ ከለኻ ግን ቃላትካ ዝያዳ ሞራላዊ 
ሓይሊ ይህልዎ።  

    ጳውሎስ ኣብነት ናይ ርእሶም ዝኽእል መራሕቲ ኣገልገልቲ ኢዩ። 

 

ለ,  ናኣብነትን ምህሮን ጳውሎስ ብዛዕባ ብዙሕ ግዜ ናይ ብወንጌል ምምጋብ መሰሉ ምንጻጉ ……… 

1, ሃዋ 20፡26-35;- ጳውሎስ ምስ ሽማግለታት ማሕበር ኤፌሶን ዝገበሮ ናይ መወዳእታ ርክብ ኮይኑ፡ 
ብምህርኡን ምሳሌኡን ድማ ኣዝዩ ክብድ ዝበለ ነይሩ። ከምዚ ድማ ይብሎም፥- 

``ብሩር ኮነ ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ካብ ሓደ እኳ ኣይደሌኹን። ንኣይን ነቶም ምሳይ ዚነብሩን እዘን 
ኣእዳወይ ከም ዘገልግላ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ጎይታ የሱስ ባዕሉ ካብ ምቅባልሲ 
ምሃብ ኣዝዩ ይባርኽ ዝበሎ ቃል እናዘከርካ፡ ከምዚ ጌርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን ከም 
ዝግባእ፡ ብኹሉ ኣርኤኲኹም``። 

ጳውሎስ ነቶም ንየሱስ እናሰዓቡ ንኻልኦት ዝመርሑ ኣገልገልቲ ርእሱ ከም ምሳሌ ገይሩ ኣቕሪብዋ። 
ናይ ኤፊሶን ኣገልገልቲ ድማ ምሳሌኡ ስዒቦም ከምቲ ንሱ ዝዓየዮ ክዓዩ ትጽቢት ይገብር። እዚ ንኣብ 
ኩሉ እዋን ዘለዉ ሽማግለታት ምሳሌ ኢዩ። እዚ ጽሑፍ እዚ ምሳሌ ናይቲ ኣብ ኮንፈረንስ ፍጹም 
ዘይዝረበሉ፡ ግቡእ ፊናንስ ውን ኢዩ። 

2, 1ቆረ 4፡12;- ብንጹር ከምዚ ይብል ``ብገዛእ ኣእዳውና እናዓየና ድማ ንጽዕር ኣሎና``። ጳውሎስ 
ነዚ ሓሳብ እዚ ከም መግለጺ ናይቲ ኣብ ማሕበር ቆረንቶስ ዝገበሮ ፍቅርን ሓልዮትን ኢዩ ዘቅርቦ። 
ከምኡ ውን ከም መረጋገጺ ኣባታውነቱ ኣብ ልዕሊኦም የቅርቦ። 

3, 1ቆረ 9፡1-19;- ጳውሎስ ብዛዕባ ካልኦት ሃዋርያት እተጠቅምሉ መሰል ሰበይቲ ምውሳድን ብወንጌል 
ምምጋብን ይዛረብ። ወሲኹ ንሱን ባርናባስን ናይ ካብ ወንጌል ምምጋብ መሰሎም ከም 
ዘይተጠቀምሉን፡ እዚ ድማ ̀ `ንወንጌል ክርስቶስ መዕገቲ ምእንቲ ከይንገብር`` ብምባል ገሊጽዎ ኣሎ። 
ካብ ሰብ ቆረንቶስ ገንዘብ ምቅባል /ምውሳድ/ ብኸመይ ንወንጌል ይዓግቶ? ቀሊል ሕቶ`ዩ፥ ካባና ገለ 
ነገር ምእንቲ ክረክብ ኢሉ ኢዩ ዝመጸና ብምባል ከጸልምዎ ወይ ክውንጅልዎ ይኽእሉ።  

4, 2ቆረ 11፡7-9;- ገለ ክፍል ሞራላዊ ስልጣን ጳውሎስ ይጽብጽብ። 

5, 2ቆረ 12፡13;- ደጊሙ ጳውሎስ ንማሕበር ቆረንቶስ ከየኽብደላ ርእሱ ከመይ ከም ዝሓለወ 
ይዛረብ። 

6, 2ቆረ 12፡14;- ብዛዕባ ጾር ዘይሙዃን ደጊሙ ይዛረብ ``ወለዲ ደኣ ንውልዶም እምበር፡ ውሉድ 
ንወለዶም መዝገብ ክዘግቡ ግቡእ ኣይኮነን።`` እቶም ንርእሶም ``ሃዋርያውያን ኣቦታት`` ኢሎም 
ዝጽውዕዋ ተመሊሶም ድማ ውሉዶም /ደቆም/ ዕሽር ከምጽእሎም ዝምህሩ፥ ብሕጽር ዝበለ መጽሓፍ 
ቅዱሶም ኣየንበብዎን፡ ንገዛእ ርእሶም ድማ ብስስዐ ከም እተደረኸት የቓልዕዋ። እዚኣቶም ከም ናይ 
ጳውሎስ ሃዋርያነት የብሎምን። 

7, 2ቆረ 12፡17-18;- ነስተውዕል ንጳውሎስ ደቂ ጋንትኡ፡ ኣብ ጉዳይ ፊናንስ ከምታ ጳውሎስ ዝኸዳ 
ኢዮም ዝኸዱ። ሓደ ሓደ ግዜ መራሒ ሚኒስትሪ ባዕሉ ብዛዕባ ፊናንስ ኣይዛረብን፡ ነገር ግን ሓደ 
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ካብ ደቂ ጋንታኡ ንዕኡ ወኩሉ ከም ዝዛረብ ይገብር። ንርእሱ ልዕሊ ዛዕባታት ገንዘብ ሙዃና እዩ 
ክሕልዋ ዝፍትን። ጳውሎስ ከምዚ ኣይገበረን። ንኹሎም ደቂ ጋንቲኡ ድማ ናቱ ክብርታትን 
መብጽዓን ክሕልዉ ኢዩ ዘመልክቶም። 

8, 2ተሰ 3፡62፦ ኣዝያ ርድእቲ መምርሒት ኢያ፡ ጳውሎስ ``ካብቲ ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ 
ሓዉ ክትፍለዩ`` ክብሎም ከሎ ንዝኾነ ይኹን ዘይሰርሕ ዝውኽል ኢዩ። ሽሕ እኳ ጳውሎስ ካብ ናይ 
ወንጌል ምምጋብ መሰሉ እንተጠቀሶ፡ ናይ ዕዮ ኣብነት ግን ኮይኑ ኢዩ፡ ኣብነቱ ክንስዕብ ድማ 
ይመክር። እቲ መደምደምታ እንበኣር፦ ``እቲ ክዓዪ ዘይፈቱ ሰብ፡ ኣይብላዕ`` ኢዩ። 

 

ሐ, ናይ ሓሶት ሃዋርያትን ነብያትን ብዘለዎም ፍቅሪ ገንዘብ ኢዮም ዝቃልዑ . . . . 

ጳውሎስ፡ ንሃዋርያት ንነብያትን በቲ ኣብ ገንዘብ ዘለዎም ኣረኣእያ ከም ሓሰውቲ ከጋልጾም ከሎ 
ተቆጢዑ ኢዩ ዝዛረብ። ኣብዚ ዛዕባ`ዚ፡ ጳውሎስ ኣዝዩ ተሪር መርገጺ ኢዩ ዘለዎ። እዚ ድማ ንካልኦት 
መራሕቲ ግቡእ ምሳሌ ንምሃብ ኢዩ፡ ንመራሕቲ ኣይሁድ ብሰሪ`ቲ ዝነበሮም ፍቅሪ ገንዘብን ህርፋን 
መዝነትን ክብሪን የሱስ ኮኒንዎም ኢዩ። ንባዕሎም በጻብዖም ክትንክፍዎ ዘይደልዩ ጾር ኣብ እንግድዓ 
ሰባት ስለ ዘቀምጥዎ የሱስ ዘሊፍዎም (ማቲ 23፡14)። ዝዓበየ ክፍሊ ናይቲ ጾር ድማ ፊናንሳዊ ብዝበዛ 
እዩ። ኣብ ዓለም ዘለዉ ኹሎም ናይ ክህነትን ቤት መቅደስን ስርዓታት ኣብ ልዕሊ ኩሎም እቶም 
ዝመጽዎም ሰባት ከቢድ ፋናንሳዊ ጾር እዮም ዘቀምጡ። ሃይማኖት ንስለ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ሰባት ምስ 
ጨኮነ ኢዩ፡ ብፍላይ ድማ ንድኻታት። ጳውሎስ ኣብዚ ፍጹም ግደ ኣይነበሮን፥ ልክዕ ከም የሱስ 
ድማ ኣብቶም ንስለ ረብሓ ገንዘብ ዝዓዩ ንጹር መርገጽን ኩነኔን ኢዩ ዘለዎ። ርእሱ ክድግፍ ለይትን 
መዓልትን ብኣእዳዉ ኣናጸዓረ፡ ንገዛእ ርእሱ ካብቶም ናይ ስስዐ ሃቀና ዘለዎም ዓየይቲ ብፍጹም 
ፈልይዋ ኢዩ። ዝኾነ ሰብ ቃል ኣምላኽ ይሸይጥ ኣሎ ኢሉ ካብ ዝሓምዮ፡ ስቃይ መከራን ዋላ ውን 
ሙማት ከም ዝሕሾ ይዛረብ። 

እዚ ኣብ ግዜ ጳውሎስ ክሳብ ክንድዚ ዘዛርብ እንተ ደኣ ነይሩ፡ ሎሚ ግዳ ብዘላ ዓለም ንክርስትያናት 
መራሕቲ ንገንዘብ ከም ዝዓዪ ኣብ ትሓስበሉ ዘላ ግዜ ክንደይ ዝያዳ ዘየዛርብ። መጽሓፍቲ 
ይወዓውዑ፡ ሃይማኖታዊ ቀንጠመንጢ ይሽየጡ፡ ሮሌክስ ሰዓትን ዘመናዊ ባድላን እተኸድኑ ናይ 
ጥበራ ክኢላታት ንሓሶት 100 ግዜ ብምድግጋም ከም ትገዝኦ ይገብሩኻ። ይኹን እንበር፡ እቶም 
ንቃል ኣምላኽ ዘፍቅርዎ፡ ንቃል ኣምላኽ ኣይሸጥዎን ኢዮም። 

1, 2ቆረ 11፡13-20 ብዛዕባ ናይ ሓሶት ሃዋርያት ብቀጥታ ኢዩ ዝዛረብ። ዝጥብሩ ዓየይቲ ርእሶም 
ንሃዋርያት ክርስቶስ ዘምስሉ፡ ንርእሶም ነገልገልቲ ጽድቂ እንተ ኣምሰሉ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን ብምባል 
እዚኣቶም ንሰባት ብገንዘቦም እናመዝመዙ ናይ ባዕሎም ንእሽቶ ንግስነት ኢዮም ዝሃንጹ። 

2, 1ጢሞ 6፡3-10;- ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ብዛዕባ እቶም ንኣምላኻውነት መገባብሮ ረብሓ ዝገብርዎ 
ናይ ሓሶት መምሃራን ይዛረቦ። ቅዱሳን ምስዞም ናይ ሓሶት መምሃራን ክራኸቡ ከለዉ`ኸ እንታይ 
ይገብሩ? ``ካብ ከምዚኦም ዚመስሉ ይርሕቅ``። በዚ መዐቀኒ እዚ ርእስና ካብ ዝበዝሐ ስብከታት 
ቴሌቪዥንን ካብ ኩሎም እቶም ብልጽግና መረጋገጺ እሙንነትን ምእዛዝን እናበሉ ዝሰብኩን 
ክንግለል ኣሎና ማለት ኢዩ። 

3, ቲቶስ 1፡11፦ ጳውሎስ ንቲቶስ ክምህሮ ከሎ፡ ንሳቶም ርኩስ ረብሓ ምእንቲ ኽረክቡ ኢሎም፡ 
ዘይግቡእ እናመሃሩ ንብዘሎ ኣባይቲ እናገለባበጡ፡ ምዕባስ ኣፎም ግቡእ ኢዩ፡ ይብሎ። ብርግጽ ናይ 
ቲቪ ሰበኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ዝጥቀሙ። ብርግጽ ንርእሶም ክርስትያናት ኢሎም ኢዮም 
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ዝጽውዕዋ። ብርግጽ ክረኣዩ ከለዉ ዕዉታት`ዮም ዝመስሉ። ግናኸ ጳውሎስ፡ `ምዕባስ ኣፎም ግቡእ 
ኢዩ` ይብሎም። ስለምንታይ? ምኽንያቱ፡ ዓላማ ናይ ኩሉ ዝገብርዎ ንጥፈታት ገንዘብ ምኽዕባት 
ስለ ዝኾነ። 

4, 1ጴጥ 5፡2-3፦ ጻዊዕት ንጓሶት ኢያ። ንመጓሰ ኣምላኽ ምጉሳይ ብግዲ ዘይኮነስ ብፍታው 
/ብታሕጓስ/ ክኸውን፡ ምእንቲ ከንቱ ረብሓ ውን ከይከውን ይምዕድ። ወሲኹ ኣብቲ መጓሰ ኣርኣያ 
እንበር ከም ጎይተት ዘይሙኳን ይመክር። 

ደጊሙ ነቲ ሕመረት ናይቲ ሓሳብ ክገልጾ ከሎ ስስዐን ቁጽጽርን ንመሪሕነትና ሓሶት ወይ ግጉይ 
ከብሎ ከም ዝኽእል በቲ ስዒቡ ተጠቂሱ ዘሎ ንጹር ሓረግ የብርሆ፡- ̀ `ኣምላኽ ንዑቡያት ይመዓቶም 
ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም………``። ብኸመይ ኢዩ ኣምላኽ  ንዕቡያት ዝመዓቶም? ኣብዚ ተጠቂሱ 
ዘሎ ንጡፍ [ሰዋስው] ኢዩ፡ ትርጉሙ ድማ ̀ ኣምላኽ ኣንጻር ዕቡያት ይዋጋእ` ኢዩ። ኣምላኽ ኣንጻረይ 
ክዋጋኣኒ ኣይደልን ኢየ። 

5, 2ጴጥ 2፡3,14፦ ሓሰውቲ ብስስዐ ከም ዝፍለጡ ንጹር ገይርዎ ኣሎ። ብኸመይ ኢዩ እዚ ዝኸውን? 
ሓደ መራሒ ገለ ዓይነት መኪና ወይ ናይ ኦፊስ ኣቁሑ ይህልዎ፡ እቲ ዝቅጽል [ዝስዕቦ] ድማ ከምኡ 
ክህልዎ ይደሊ። ሓደ ናይ ቲቪ  ሰባኺ ናይ ውልቂ ነፋሪት ትህልዎ`ሞ፡ እቶም ዝተረፉ ኩሎም ድማ 
ከምኣ ክትህልዎም ኢዮም ዝምነዩ። እዚ ብዛዕባ ``ምዝርጋሕ ወንጌል`` ኣይኮነን። እዚ ሓሶት ጥራይ 
ኢዩ። እዚ ብዛዕባ ስስዐ ጥራይ ኢዩ። 

ከም በዓል ዝና ክርስትያናዊ መራሒ፡ ኣብ ፊናንሳዊን ጾታውን ብልሽውና ምስ ተጋለጽካ፡ ሽዑ 
ኣምላኽ ንዕቡያት ከም ዝዋግኦም ክንጽረልካ ኢዩ። ንስሉሳዊ ኣሰራርሓ ክፍኣት ይዕየ ሓዲግዎ ኢዩ። 
ቀዳማይ ንብረት ትዕቢት ኢዩ። ናይ ቦታ [ስልጣን] ፍናንን ኩርዓትን፡ ብፈጺመዮ ወይ ተዓዊተሉ 
ትብሎ ዝኽሰት ጃህራን የጠቃልል። ድሕሪ`ዚ ፍትወት ኣዒንቲ ክረዊ ይጅምር። ዘድልየና ዘበለ 
ክንረክብ ክኢልና። ናይ ፈጻሚ ኣካል [መራሕቲ] ቅዲ ናብራ ንዝነብሩ ንምምዋል ናይ ህዝቢ ኣምላኽ 
ገንዘብ ይዕመጽ። ቀጺሉ ዝመጽእ ድማ ፍትወት ስጋን ጾታዊ ሓጥያትን ኢዩ (ምሳ 22፡14)። ኣነ 
ዝደልዮ ዘበለ ክረክብ እንተኽኢለ፡ ዝኾነ ካልእ ሰብሲ ንምንታይ ዘይረኽብ? 

ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ብዛዕባ ምስ ሽማግለታት ዘለዎ ዝምድና ኣብ (1ጢሞ 5፡17-21 ክዛረቦ ከሎ፡ 
ብዛዕባ ክሲ ምቅባልን ነቶም ኣብ ሓጥያት ዘለዉ ምግናሕን ሚዛን ክሕሉ ይምዕዶ። ብዘይ ምስክር 
ብሓደ ጥራይ ዝቐርብ ክሲ ተቐባልነት የብሉን`ዩ። ነገር ግን፡ እቶም ኣብ ሓጥያት እተረኽቡ ኣብ 
ቅድሚ ኩሉ ኢዮም ዝግንሑ፡ ስለዚ ድማ እዮም ካልኦት ዝፈርሁ። 

ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኮነ ሓጥያት ናይ ህቡባት ኣገልገልቲ ኢና ንርኢ ዘሎና። በቶም ኣብ ዙርያኦም ዘለዉን 
በቶም ኣብ ምኒስትሪ ምስኦም ዝዓዩን ተጎልቢቦም ኢዮም ዝገብርዎ ዘለዉ። ገለ ሰባት ብዛዕባ ስስዐን 
ገንዘብን ክቃወምዎምን ክእርምዎምን ምስ ዝፍትኑ፡ ናይ ሃይማኖት ናይ ድኽነት መንፈስ ዘለዎምን 
ፍርዳውያንን ብምባል ኢዮም ዝነጽግዎም። ገለ ሰባት ድማ ንጾታዊ ሓጥያት ዘለዎም ዓየይቲ 
ክገንሕዎም ምስ ዝፍትኑ፡ ምሕረት ዘይፈልጡ ብምባል ኢዮም ዝነጽግዎም። ንሓጥያቶም ምስምስ 
ንምቕራብ ድማ ምሕዳስ ክህሉ ዓለም ናይ ዝወደቁ ሰባት ውህበታት የድልያ`ዩ ይብሉ። መግናሕቲ 
ኣብ ዘይብሉ፡ ፍርሂ የልቦን ፥ናይ ሓጥያት ቅቡል ምኽንያት እናቅረብካ፡ ጉዕዞኻ ምቅጻል ጥራይ 
ኢዩ። 

ዝበዝሓ ናይ ክርስትና ሚዲያታት፡ ንሰባት ዘይግባእ እናተዛረቡ ርኹስ ረብሓ ዝረኽብሉ ዕድል 
የጣጥሓ ኢየን። ደቀ መዛሙርቲ ኣብ ምፍራይ ግን ኣዝየን ድኹማት ኢየን። ሚድያ፥ ተዓዘብቲ ኣብ 
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ምፍራይን  ፊናንሳዊ መደበር ኣብ ምህናጽን ንፉዓት ኢየን። ውፉያት ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣብ ምፍራይ 
ግን ኣዝየን ድኹማት። የሱስ መላእ ናይ ኣገልግሎት ህይወቱ ንዓሰርተ ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ወፍይዎ 
ኢዩ። ንህይወቱ ብመገዲ ናይ ገጽ ንገጽ ዝምድናን ምስክርነትን ኣብ ብዙሓት ከም ዘራብሕዎ ድማ 
ኣሚንዎም ኢዩ። ናይ መሐለውታ ውጥን ኣይነበሮን፥ እታ እንኮ ውጥን፡ ዝምድናዊ ምርባሕ 
ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ኢያ። 

ንሕና ሰዓብቲ የሱስ ኢና። ብሓይሊ ሚድያን ንሰን ብፈጥርኦም ህቡባት ሰለብሪቲ ክርስትያናትን 
ኣይትታለል። የሱስ ንግስጋሰ ዓላምኡ ፈሊምዎን ሜላ ገይርሉን ኢዩ፥ ንሱ ድማ ህይወቱ ኣብ 
ውሑዳት ምውፋርን፡ ንሳቶም ድማ ከምኡ ክገብሩ ምሕያሎምን ኢዩ። ንናቱ ሜላ ከነማሓይሾ 
ኣይንኽእልን ኢና። 

  

መ, ንድኻታት ምሕላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን  

የሱስ ገዝእ ርእሱ ምስ ድኻታት ፍጹም ከም ዝሓዋወሳ ቀዲምና ጠቂስና ኣሎና። ካብዞም ናኣሽቱ 
ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንኣይ ከም ዝገበርኩምለይ እናበለ ድማ ይእውጅ። ማቴዎስ 25 ከምኡ ውን 
ኢሰያስ 58 ኣብ ኩሉ ኣተሓሳስባናን ኣነባብራናን መሰረታዊ ንባብ ክኾነና ይግባእ። ሓደ ካብቲ እታ 
ቀዳመይቲ ማሕበር ብፍጥነት ክትዓቢ ዝገበሩ ምኽንያት፡ ንእተጓሕፉ ህጻናት ካብ ፋኛቱራ ንግስነት 
ሮማ እናኣረዩ፡ ከም ደቆም እዮም ዘዕብይዎም ዝነበሩ።  

ያእቆብ 1፡27፡ ``ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህን ርኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ እዚ ኢዩ፡ ርእስኻ 
ካብ ርኽሰት ዓለም እናሓለኻ፡ ንዘኽታማትን መበለታትን ኣብ መከራኦምን ጸበባኦምን ምብጻሕ 
ኢዩ`` 

ሃዋ 6፡1፦ ``በቲ ቕነቲ ደቀ መዛሙርቲ ምስ በዝሑ፡ እቶም ኣይሁድ ጽርኢ በቲ ምምቃል መግቢ 
ዕለት፡ ንመበለታቶም ስለ ዝጎሰይወን፡ ኣብቶም እብራውያን ኣጒረምረሙ`` 

1ጢሞ 5፡3፦ ``ነተን መበለታት፡ ብሓቂ መበለታት ዝዀና ኣኽብረን`` 

1ጢሞ 5፡16፦``ንሓደ ኣማኒ ወይ ንሓንቲ ኣማኒት፡ መበለታት እንተ ኣለዋኦም፡ ባዕላቶም ይሕለዩለን፡ 
ነተን ብሓቂ መበለታት ዝዀና ምእንቲ ክትሓሊ፡ ነታ ማሕበር ኣየኽብዱላ`` 

ዲያቆናት ኣብ ኣካል ክርስቶስ ንምሕደራ ናይ ግብረ ሰናይ ንጥፈታት ዝውክሉ ኢዮም። ንሳቶም ምስ 
ብድሆታት ምድጋፍ እዮም ዝጋጠሙ፡ ብኸመይ ይድግፉ? መን`ዩ ዝድገፍ? ነቶም ሓገዝ ዝሓቱ ዘበሉ 
መን`ዩ ሓገዝ ዝደሊን ዘይደሊን ብኸመይ መለክዒ ይፈላልይዎም? 

ኣብ ጉባኤ የሩሳሌም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 15 ንድኻታት ምሕላይ እታ እንኮ ፊናንሳዊት መምርሒ 
ኢያ። ካብዚ ወጻኢ ብዛዕባ ፊናንስ ዝተዋህበ መምርሒ የለን።  

እዚ ኣብ ገላትያ 2፡10 ምስ ንምልከቶ፡- ``ነቶም ድኻታት ጥራይ ክንዝክሮም ደለዩ፡ እዚ ውን ክገብሮ 
ኢለ ባዕለይ እጋደል ነይረ``። 

እቲ ኣብ ግዜ ድርቂ /ጥሜት/ ንኣብ የሩሳሌም ዝነበሩ ድኻታት ቅዱሳን ካብተን ማሕበራት ዝዋጻእ 
ዝነበረ ፊናንሳዊ ደገፍ፡ ኣተሓሳስባ ጳውሎስ ኣብ ዓላማ ምእካብን ምምቅራሕን ፊናንሳዊ ደገፍ ንጹር 
ይገብረልና። 
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1ቆረ 16፡1-2፦``ብዛዕባ እታ ነቶም ቅዱሳን ክከውን ዝዋጻእ ገንዘብ ግና፡ ከምቲ ንማሕበር ገላትያ 
ዝሰራዕክዎ፡ ንስኻትኩም ውን ከምኡ ግበሩ። ኣነ ምስ መጻእኩ፡ ምውጻእ ገንዘብ ሽዑ ምእንቲ 
ከይከውን ኣብ ሰሰሙኑ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍኩም ከከም ዓቅሙ ኣዋህሊሉ ምስኡ 
የቀምጥ`` 

መጀመርታ ክንፈልጦ ዘለና ምውጻእ ገንዘብ ትእዛዝ እዩ። ነገር ግን ዝተሓተ ዝወሃብ ውሱን ብዝሒ 
ወይ ፐርሰንት ዝበሃል የሎን። ነፍሲ ወከፍ ከም መጠን እተባረኾ ኢዩ ዝህብ። ብኻልኣይ ደረጃ 
ጳውሎስ ቅድሚ ምምጽኡ ምውጻእ ገንዘብ ክውዳእ ይደሊ። ብዙሓት ናይ ግዜና ናይ ብልጽግና 
ሰበኽቲ ሞባእ ተሰኪሞም ኢዮም ዝኸዱ። ስለምንታይ? ኣብቲ ገንዘብ ሰባት ናይ ምብዝባዝ ጥበቦም 
ስለ ዝተኣማመኑ ኢዮም። ጳውሎስ ብዝበዛን ግዴታን ኣይደለየን። ሰባት ኣብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ 
እንታይ ከም ዝህቡ ብውሽጢ ልቦም ኢዮም ዝውስኑ። መንፈስ ቅዱስ ንህዝቢ ኣምላኽ ከም ዝዛረቦ 
ምትእምማን ኣለዎ።  

2ቆረ 8፡1-8 ፦``………… እቲ ኣብተን ማሕበራት መቄዶንያ እተዋህበ ጸጋ ኣምላኽ ነፍልጠኩም ኣሎና፡ 
ከም ዓቅሞምን ሓለፋ ዓቅሞምን ባዕላቶም ፈትዮም ከም ዝሃቡ፡ እምስኽረሎም ኣሎኹ እሞ፡ 
ብብዙሕ ጸበባ ተመኪሮም ሓለፋ ሓጎሶምን ጥልቂ ዝዀነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ልግሶም ኣዝዩ 
ዓዘዘ። ነዚ ጸጋ እዝን ንሕብረት ምግልጋል ቅዱሳንን ብብዙሕ ልማኖ እናለመኑና ብፍቓድ ኣምላኽ 
ቅድም ጎይታ ድሕሪኡ ኸኣ ንኣና ርእሶም ወፈዩ እምበር፡ ከምቲ ንሕና ተስፋ ዝገበርናዮ ጥራይ 
ኣይኮነን……………``። 

እዚ ሞባእ`ዚ ንሕብረት ምግልጋል ቅዱሳን ብብዙሕ መስዋእትነትን ሓጎስን ኢዩ ዝግበር። ንሓደ 
ህንጻ ቀጻልነቱ ንምርግጋጽ ንሕጡብን ኮንኩሪትን፡ ናይ ኤለክትሪክን ነዳድን ቢል፡ ደሞዝ ጸሓፍትን 
ሰራሕተኛታት ጽሬትን፡ እናከፈልካ ክትሕጎስ ኣዝዩ ከቢድ ኢዩ። በንጻሩ፡ ናይ ሕብረት ምግልጋል 
ኣሕዋትን ኣሓትን ምፍላጥ ካልእ ኣርእስቲ ኢዩ። 

2ቆረ 8፡13-15፦ ``ምእንቲ ማዕረ ማዕረ ኪኸውን ማለት ኢየ እምበር፡ ንኻልኦትን ራህዋ፡ 
ንኣኻትኩምን ጸበባ ኪኸውን ኢለ ኣይኮንኩን። ከመዮ፡ ብዙሕ ዝኣከበ ኣየትረፈን ሒደት ዝኣከበ 
ውን ኣየጉደለን ዝብል ጽሑፍ ዘሎ……..’’ 

ሕብረት ምግልጋል ቅዱሳን ብዛዕባ ማዕርነትን ድሌትካ ምርካብን ኢዩ። ደገፍ ንዘድልዮም ኣሕዋትን 
ኣሓትን ከመይ ኢና ንሪኦም? ሓላፍነት ንኣኣቶም ከመይ ንሪኦ? እዚ ናይ ማዕርነት ሓሳባት ብኸመይ 
ኢዩ ኣብ ኣእምሮና ተቀሪጹ ዘሎ? ንሓድሕድና ምጽብባይ ኣብዚ ዓውዲ`ዚ ብኸመይ ይሰርሕ? 

ገለ ሰብ ዝና ሰበኽቲ፡ ከም መረጋገጺ ሞጎስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦምን ከም ምስክርነት ስብከቶምን፥ 
ሃብቶምን ቅዲ ናብራኦምን ከርእዩ ወዛሕዛሕ ኢዮም ዝብሉ። ንሰማዕቶም ንምምዝማዝ ድማ ጽቡቅ 
ዓጺድ ኽኾነልኩም ኣባና ዝርኡ ኢዮም ዝብልዎም፣ ንርእሶም ከም ፍርያም መሬት ንዘርኢ ገይሮም 
ኢዮም ዘቅርብዋ። ብኸምዚ ድማ ዘይምዕሩይነት እዮም ዘንጸባርቁ፥ ንድኻታት ድማ ከም 
ንኽትዘርኣሉ ዘይምቹእ ግራት ገይሮም የናሽውዎም። እዚ ፍጹም ሓሶት ኢዩ፥- ``ኣቱም ፍቁራት 
ኣሕዋተይ ስምዑ፡ ብእምነት ክህብትሙ ነቶም ዜፍቅርዎ ተስፋ ዝግበረላ መንግስቲ ከኣ ክወርሱ 
ኢሉ`ዶ ኣምላኽ ነቶም ድኻታት እዛ ዓለም እዚኣም ኣይሓርዮምን ኢዩ`` (ያእ 2፡5)። 

ምሳሌ ከምዚ ኢዩ ዝብል፡ ``እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ንእግዚኣብሄር የለቅሖ፡ ንሱ ውን ንሰናይ ግብሪ 
ኺፈድዮ እዩ`` (ምሳ 19፡17) 

2ቆረ 9፡1 ፦ ``ብዛዕባ ኣገልግሎት ነቶም ቅዱሳን`ሲ ………..’’ 
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እቲ ኣገልግሎት (ሞባእ) ንቅዱሳን እንበር ንኣገልገልቲ ኣይኮነን። ዋላ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እቲ ሞባእ 
ኣብ እግሪ ሃዋርያት ከንብርዎ ከለዉ፡ ቀንዲ ዓላምኡ ንቅዱሳን ንምድጋፍ ብፍላይ ድማ ንመበለታትን 
ንዘኽታማትን ንምእላይ ኢዩ ዝነበረ። ሞባእ ዝእከብ፡ ሓደ መራሒ ናይ ሰብ ዝና ቅዲ ናብራ ንኽነብር 
ንምድጋፍ ኣይኮነን። 

2ቆረ 9፡7 ``……….ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ`` 

ናይ ሓድሽ ኪዳን ምሃብ ብፍታውን ልግስን ደኣ እንበር ብግዴታን ሕግን ኣይኮነን። ሓድሽ ኪዳን 
ናይ ሓድሽ ልቢ ኪዳን ካብ ኣምላኽ ኢዩ፣ ልቢ ኣምላኽ ናይ ልግሲ ኢዩ። ናይ ኣምላኽ ልግሲ 
ብመገዲ ህዝቡ፥ ንኣምኖ ዲና ወይስ ኣይፋልናን? 

2ቆረ 9፡6 ``……… እቲ ቆጢቡ ዝዘርእ ቆጢቡ ይዓጽድ፡ እቲ ብበረኸት ዝዘርእ ግና ብበረኸት ኢዩ 
ዝዓጽድ`` 

እቲ ተስፋ ናይ ዘርእን ዓጺድን፡ ንድኻታት ብዛዕባ ምሃብ ኢዩ ተባሂሉ። እዚ ዘርኢ እዚ ድማ ናይ 
ኩሉ ጸጋ ዓጺድ ኣባና ከም ዝልቀቕ (9፡8)፥ ከምኡ ውን ንዝዘራእናዮ ዘርኢ የበርክቶን ንፍረ ጽድቅና 
ውን የብቅሎ (9፡10)፡ እዚ ድማ ብኣና ገይሩ ንኣምላኽ ምስጋና ንምቅራብ ምኽንያት ይኸውን 
(9፡11)፡ ንኣኣቶም ድማ ንኣምላኽ ከኽብርዎ ይገብሮም (9፡13)፡ ወሲኹ ድማ ጸሎቶም ኣባኻ ከም 
ዝበዝሕ ይገብር (9፡14)። 

ምስጋና፡ ጸሎትን ንኣምላኽ ክብርን ከም ዝራብሑ ተዘርዚሮም ኣለዉ፥ ተመሊሶም ድማ ዘርኢ 
ኾይኖም ይዝርኡ። 

ያእቆብ 2፡5 ``ኣቱም ፍቁራት ኣሕዋተየ ስምዑ፡ ብእምነት ኪህብትሙ ነቶም ዜፍቅርዎ ተስፋ 
ዝግበረላ መንግስቲ ኸኣ ኪወርሱ ኢሉ`ዶ፡ ኣምላኽ ነቶም ድኻታት እዛ ዓለም እዚኣ ኣይሓርዮምን 
እዩ``። 

ያእቆብ ነታ ማሕበር ንሃብታማት ሓለፋ፡ ንድኻታት ድማ ኣድልዎ ብምግባሮም ይነቕፎም። ከምኡ 
ምግባር ድማ ኣብ ንሓድሕድ ኣድልዎ ምግባርን፡ ብኽፉእ ሓሳብ ፈራዲ ሙኳንን ኢዩ ይብሎም። 
እቲ መዐቀኒ `ንብጻይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር ኢዩ`። ክሳብ ሕጂ ነታ `ብጻየይ መን እዩ?` ትብል ሕቶ 
ንሓታ ኢና ዘለና። እዚ ኣብቲ ስቅያት ብዙሓት ዘለዋ ግሎባዊ ቁሸትን፡ ኣብቲ ኣብ ጽርግያ ኮፍ ዝበሉ 
ውጹዓት ዝርከብዎ ንኡስ ቁሸታትን ኣዝዩ ገዚፍ ሕቶ ኢዩ። ናይ ያእቆብ መደምደምታ? 

ያእቆብ 2፡15-17፦ ``ሓዉ ወይስ ሓብቲ እንተ ዓረቁ፡ ናይ ዕለት ምግቢ ውን እንተሰኣኑ፡ እሞ 
ንስጋኦም ዜድሊ ከይሃብክምዎምስ ሓደ ካባኻትኩም፡ ብሰላም ኪዱ፡ ሙቁ ጽገቡ እንተ በሎም እንታይ 
ይጠቅም? ከምኡ ኸኣ እምነት ግብሪ እንተ ዜብላስ ንርእሳ ምውቲ ኢያ``። 

 
ሓድሽ ኪዳን፥ ንምህናጽ መናድቅን፡ ሸንዳሕዳሕ ንዝበዝሖ ናይ ህቡባት ቅዲ ናብራ ንምምዋልን  
ዝወሃብ ወይ ዝውፈ ትሕዝቶ ኣይፈልጥን ኢዩ። ኩሉ እቲ ትኹረት ኣብ ሰባት እዩ። እዚ ትኹረት 
እዚ ድማ ውዕዉዕ ኢዩ ምኽንያቱ እቲ ሓለቓ ክዛረብ ከሎ፡- ካብቶም ንኣሽቱ ንሓደ ዝገበርናሉ ንእኡ 
ከም ዝገበርናሉ ስለ ዝነገረና። 

                   የሱስ ብምሉእ ልብን፡ ብንጹሃት ኣእዳውን እንተ ነገልግለካ፣ 

                                                                              ስቲቭን ማርሊን 


