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I 
 

ምስጋና 

¤ ሌዔሌን ሓሇፋ ዛነን ምንጪ እቲ ኵለ ዛጽሕፎ መጻሕፍቲ ዛነ ኣምሊኽ ክቡሪ 

ይኹኖ። ንሱ ነዘ ዛኸውን ትግሃት ምስ ቅቡኣት ስሇዛሃቜኒ የመስግኖ። 

¤ ነቶም ኩለሳዔ ቡጸልቶምን ምኽሮምን ንሌቜይ ዖጽንዐ ጀጋኑ ዴማ ኣምሊኽ 

ኣእዲውኩም የጽንዔ እቡሌ። 

¤ ቜዒሌቲበተይ ምስ ፍቛት ዯቀይ ንዅለ እቲ ንእኦም ዛግእ ጊዚ ኣውሒዯ ኣቡ 

ምስንዲእ መጻሕፍቲ ከዴህቡ እንከልኹ ንዛሃቝኒ መተካእታ ኣሌቢ ዯገፍ ተረኹ 

እቡልም። 

¤ ንዅልም እቶም ነዙ መጽሓፍ ኣንቢም ሃናጺ ርእይቶኦምን መኣረምታን ዛሃቝኒ፥ ነቲ 

ናይ ትግርኛ ጉዴሇት ተጸሚሞም ዛኣረሙሇይ፥ ንመጻሕፍተይ ከቨር ቡምስራሕን 

ቡጸልት ዋጋ ቡምኽፋሌን ኣእዲወይ ንዖጸንዐን ሌቜይ ዴማ መሉሱ ክጽዔት ዛገቜሩን 

ኣሕዋት ዒስቡኹም ካቡ ሊዔሉ ይቡዙሕ እቡሌ። 

 

ወፈያ 

- ንኣኻ/ኺ 

- ንኹለ እቲ ትንሳኤ ማሕቜራት ኤርትራ ዛጽቜ ኣማኒ 

- ነተን ቡጸልት ዔዮ እዘ መንእሰይ ወሇድ ዛዴግፋ ዖሇዋ ኣቡ ቡዖሊ እዙ ሃገር ዛርከ 

ኣዳታት 
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II 
 

 

 

መእተዊ 
 

ነ ውሌቀሰቡ ይኹን ማሕቜር ኣቡ ጉዔዜ ናይ ህይወቱ ከም ሞዳሌ ዛወስድ ናቱ ዛነ 

ኣቡነታዊ ሰቡ፡ ማሕቜር ወይውን  ሃገር ኣሇዎ። እቶም ኣቡዘ 21 ክፍሇ ዖመን ዖልና እሞ 

ትንሳኤ ምዴርና እንናፍቕ ነታ ኣቡ ግቡረሃዋርያት እተገሌጸት እሞ ቡኹለ መሇክዑታት 

ቡሌጽቲ ዛነቜረት ናይ ኣንጾክያ ሃዋርያዊት ማሕቜር ከም ሞዳሌ እንተወሰዴናያ ቡሕ ኢና ክንረቡሕ። 

ንማሕቜር ኣንጾክያ ከም ኣቡነት እንውሰዲ ማሇት ኣሰር እቲ ንሳ ዛሰዒቜቶ ምርዲእ፡ ቅዱ ኣካይዲ፡ ህርይ፡ 

ምሕዯራ.. ንኺዴ ማሇት እዩ።  

ኣንጾክያ ካቡ ሰሜናዊ ምቡራቕ ናይ ሜዱተራንያን ሕሪ (mediteranian sea) 24 ኪ.ሜ እትው ኢሊ 

እትርከቡ፡ ኣቡ ግዛኣት ሮማ ዴማ ካቡ ከተማ ሮማን እስክንዴርያን ቐጺሊ ኣቡ መቜሌ ሳሌሳይ እትስራዔ 

ዛነቜረት ከተማ እያ ነይራ። እታ ቜዙ መጽሓፍ ክንዙረቜሊ ዯሉና ዖልና ሃዋርያዊት ማሕቜር ዴማ ኣቡዙ 

ከተማ ዛነቜረት እያ። እዙ ማሕቜር መቡዙሕትኦም ካቡ ወገን ኣህዙቡ ዛኑ መሰ ዛነቜርዋ እታ 

ቀዲመይቲ ናይ ኣህዙቡ ማሕቜር እያ። ኣቡ ምምስራት እዙ ማሕቜር ግዯ ዛነቜሮ ዴማ እቶም ቡምኽንያት 

እቲ ዛቜጽሖም መከራ ካቡ የሩሳላም ናቡ ቡሕ ቢታ ፋሕ ዛቜለ ቅደሳን ዛዖርግሕዎ ወንጌሌ እዩ።   

ሃዋርያ ጳውልስ ነቲ ሰሇስተ ሳዔ ዖካየድ ሃዋርያዊ ጉዔዜ ከም መቜገሲ ማእከሌ (center) እተጠቐመሊ 

ማሕቜር እታ ኣቡ እንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር እያ።  

1ይ ሃዋርያዊ ጉዔዜኡ = ግ.ሃ13፡1-4 

2ይ ሃዋርያዊ ጉዔዜኡ = ግ.ሃ15፡40 

3ይ ሃዋርያዊ ጉዔዜኡ = ግ.ሃ18፡23 

 

ከምኡውን እተን ኣቡ ሓዴሽ ኪዲን ቡፍሊይ ከኣ ኣቡ መሌእኽታት ሃዋርያ ጳውልስ ተገሉጸን ዖሇዋ 

ማሕቜራት ካቡ ኣንጾክያ ቡዛነቐለ ኣገሌገሌቲ ወንጌሌ እተመስረታ እየን። ገሇ ካቡተን ማሕቜራት ንምጥቃስ 

ቇረንቶስ፡ ፊሌጲ፡ ቇልሴ፡ ኤፌሶን፡ ተሰልንቄ... ይርከቡኣን። እቲ ቡኣገሌግልቱ ህይወት ቡሓት 

ማሕቜራት ዛሇወጠ ሃዋርያ ጆን ኢክሃርት (John Echardt) ነዙ ማሕቜር ሕምቡርቲ (hub) ሃዋርያዊ 

ኣገሌግልት ክቡሌ ይገሌጻ።  ማሕቜር ኣንጾክያ ቡቡሕ ሸነኻ ኣዛያ ኣቡነታዊትን ሓያሌን ማሕቜር እያ። 

ነቶም ኣቡዘ ዖመን ሃዋርያዊ ተሌእኾ ተሰኪምና ዔዮ ንዛጀመርና ማሕቜራት ዴማ እቲ ኣቡኣ እተገሌጸ ነገር 

ክንሰምሮን ከም ቀሊሲ ንኩለ እቲ ዛህሌወና ጉዔዜ ክንጥቀመለን ይግእ። ስሇዘ ዴማ’ዩ ንኩለ እቲ ኣቡኣ 

እተገቡረ ክንፈሌጦ ዖገዴሰና። እዙ ማሕቜር ካቡ ግ.ሃ ምዔራፍ 11 ክሳዔ 15 ስሇትርከቡ ንእኡ ከም መወከሲ 

ተጠቂምና፥ ገሇ ሒዯት ሓሳት ቡዙዔ ሃዋርያዊ ቅርጽን ኣካይዲን ክንርኢ ኢና። 

  

ኣቡዙ መጽሓፍ ቡቡዛሕን ቡተዯጋጋምን ሃዋርያዊ ወሇድን ሃዋርያዊት ማሕቜርን ዛቡሌ ቃሌ ተጠቒመ 

ኣልኹ። ኣን መታን ነቲ ክቜሃሌ ተዯሌዮ ዖል ሓሳቡ ምጭጥ ክኸኣል ዴማ ኣቀዱመ ትርጉም 

ዝ 
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III 
 

ሃዋርያዊ ወሇድን ሃዋርያዊት ማሕቜርን ኣቡዘ መእተዊ ክዙረቡ እፈቱ። ቡዙዔ ሃዋርያዊ ወሇድን ሃዋርያዊት 

ማሕቜርን ከም ፍቓዴ ኣምሊኽ ኣቡ ቀጻሉ ሰፊሕ ሓሳቡ ከቅርቡ ምዃነይ ቜዘ ኣጋጣሚ ይገሌጽ። 

ሃዋርያዊ ወሇድ  

 መሰረቱ ንሃዋርያትን ነታ ሃዋርያዊት ማሕቜርን እተዋህቜ ቃሌ ክርስቶስ ዛገቜረ 

 ነቲ ኣቡቶም ቀዲሞት ሃዋርያትን ሃዋርያዊት ማሕቜርን ዛነቜረ ምርዲእ፥ ቅርጺ፥ ህርይን ቅዱ 

ህይወትን ሒ ዛመሊሇስ፥ 

 ኣቡ ትሕቲ ሃዋርያዊ መሪሕነት ዛፈረየን ዛነቡርን፥ 

 ሃዋርያዊ ተሌእኾ ዖሇዎን ነቲ ተሌእኾ ገዙእ ርእሱ ቡምሌኣት ዛወፈየ፥ 

ሃዋርያዊት ማሕቜር 

 ሃዋርያዊ ተሌእኮ  (ዒቡዪ ተሌእኾ) እተቀቜሇትን ንምፍጻሙ እተንስኤትን 

 ናይ ምዴሓን ወንጌሌ ምዛርጋሕ 

 ኣጋንንቲ ምውጻእን ኣርዐት ምስርን 

 ምሕዋይ ሕሙማት 

 ዯቀመዙሙቲ ምፍራይ 

 ሃዋርያዊ ምሕዯራ ዖሇዋ 

 ሃዋርያዊ ምሕዯራ ክቜሃሌ እንከል ቡሃዋርያ ወይ ዴማ ሃዋርያዊ መንፈስ ቡዖሇዎም 

ካሌኦት መራሕቲ እትመሓዯር ማሇት እዩ። 

 ሃዋርያዊ ምርዲእ ዛሓዖት 

 ሃዋርያዊ ምርዲእ ክቜሃሌ እንከል ዴማ ኣቡ ነፍስ ወከፍ ኣርእስቲ ናይቶም ቀዲሞት 

ሃዋርያት ምርዲእ ምሓዛ፥ ከምኡውን ናይ መንግስቲ ኣምሊኽ ኣእምሮ ምውናን 

እዩ። 

 ሃዋርያዊ ቅርጽን ህርያትን ዖሇዋ 

 እዘ ቅርጽን ህርያትን እተን ቀዲሞት ማሕቜር ንምፍጻሙ ዛተግሃለን መሇሇይኤን 

ዛነቜረ እዩ። 



ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 

 

 

ገጽ | 1 
 

ምዔራፍ ሓዯ 

እቶም ቡመከራ እተቜተኑ ቅደሳን ዛመስረትዋ ማሕቜር 

 
‚እቶም ቡሰሪ እቲ ኣቡ እስጢፋኖስ ዛቜጽሔ መከራ እተቜተኑ ግና፡ ክሳዔ 
ፌንቂስን ቆጵሮስን ኣንጾክያን ዜሩ፡ …. እዘኣቶም ናቡ ኣንጾክያ ምስ መጹ፡ ወንጌሌ 
ጏይታና የሱስ እናሰቜኹ፡ ነቶም ጽርኣውያንውን ነገርዎም።‛ ግ.ሃ11፥19-20 

 
ምቲ ኣቡዖን ጥቕስታት ተገሉጹ ዖል ኣቡ ምምስራት እዙ ማሕቜር ግዯ ዛነቜሮም እቶም 

ቡምኽንያት እቲ ዛቜጽሖም መከራ ካቡ የሩሳላም ናቡ ቡሕ ቢታ ፋሕ ዛቜለ ቅደሳን 

እዮም። እቲ ኣቡ የሩሳላም ህይወት እስጢፋኖስ ክሳዔ ምውሳዴ ዛቜርትዏ መከራ ነቶም 

ኣቡኡ ዛነቜሩ ቅደሳን ኣዛዩ ፈታኒ መዴረኽ እዩ ነይሩ። እቶም ቅደሳን ቜቲ ዛመጾም መከራ ኣቡ 

የሩሳላም ክቕመጡ ይኽእለ ስሇዖይነቜሩ ዴማ ናቡ ቡሕ ቢታ እዮም ተቜቲኖም። እቲ 

ምቡታኖም ግና ካቡ መከራ መዔቆ ዛኖም ቢታ ንምቕያር እተገቡረ ተራ ምቡታን 

ኣይነቜረን። ነናቡ ዛኣተውዋ ከተማ ወንጌሌ ቡምዛርጋሕ ኣቡ ምስፋሕ መንግስቲ ኣምሊኽ ዒቡዪ 

ኣቜርክቶ ንምግር እዮም ተጠቒሞምለ። ንሳቶም ኣቡ ዖዛኣተውዋ ከተማ እዮም ወንጌሌ 

ዖርጊሖም። ኣንጾክያ ዴማ ሓንቲ ካቡተን ቡወንጌልም እተቜጽሓ ከተማታት እያ።  

ኣምሊኽ ንማሕቜሩ ካቡ ዛሃ ዒቡዪ ተሌእኾ እቲ ሓዯ ክሳዔ ወሰን ምዴሪ ወንጌሌ ምዛርጋሕ 

እዩ። ተሌእኾና ወንጌሌ ቡምዛርጋሕ ኣቜየ ከኡ ማሕቜራት ምምስራት እዩ። ነዘ ተሌእኾ 

ንምፍጻም ዴማ ናይ ግዴን ኣይኯናን ምቹእ ሃዋህው ክንጽቜ። ኣቡ ከመይ ኵነታት ኣልና 

ቡዖየገዴስ ነዘ ዒቡዪ ተሌእኾ ተግራዊ ንምግር ክንተግህ ክንክእሌ ኣልና። ዋሊውን ከዴ ናይ 

መከራ እዋን ይሃለ ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኽ ቡምስኽ ማሕቜራት ከነቡዛሕ ኣምሊኽ ይዯሉ። 

ሰይጣን ንምጥፋእና ናቡ ቡሕ ቢታ ክዯፍኣና ይኽእሌ እዩ፥ ንሕና ግና ከምቶም ንማሕቜር 

ኣንጾክያ ዛመስረትዋ ጀጋኑ ነዘ ከምዘ ኣጋጣሚ ከም  ቡለጽ ዔዴሌ ተጠቒምና ወንጌሌ 

ክንዛርግሓለ እዩ ዛግቡኣና።     

እዜም ኣቡ እዋን መከራ ዛሰሰኑን ንማሕቜር ኣንጾክያ ዛተኸሌዋን ቅደሳን፥ ነቶም ኣቡ እዋን 

መከራ ክንሃዴእ፥ ቡንስሓን ንቡዒትን ጥራይ ንኣምሊኽ ክንጽቜ ዯኣ እምቜር ዛነ ካሌእ ክንገቡር 

የቡሌናን ኢልም ኢድምን እግሮም ኣጣሚሮም ኮፍ ንዛቜለ ዒቡዪ ትምህርቲ እዮም ዖሕሌፉ። 

መዯቡ ኣምሊኽ ኣቡ እዋን መከራ ክንስስን እዩ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ንዯቂ እስራኤሌ ናቡ ምርኮ 

ይኸደ ኣቡ ዛነቜሩለ እዋን ‚ቡዛሑ ዯኣ እምቜር ኣይትውሓደ‛ ዛቜልም (ኤር29፥)። ንሕናውን 

እቲ ዛገጥመና ኵነታት እንታይ እዩ ቡዖየገዴስ ክንስስን ኣልና። ኣቡ እዋን መከራ ማሕቜር 

ከ 
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ክንስምስርት፥ ዛነ ሚኒስትሪ ክንጅምር ዖዴሉ እንተዴኣ ኯይኑ ክንጅምር ኣልና። ወንጌሌ 

ንምዛርጋሕ ናይ ግዴን ምቹእ ጊዚ ጥራይ ክንጽቜ የቡሌናን።  

እቶም ንማሕቜር ኣንጾክያ ዛመስረትዋ ቡርግጽ ኣቡቲ ዛነቜሩለ ስፍራ ካቡቲ ዛወርድም ስዯትን 

መከራን እተሊዔሇ ነዊሕ ክጸንሑ ይኽእለ ኣይነቜሩን። ይኹን ዯኣ እምቜር ካቡቲ ዛነቜርዎ ቢታ 

ናቡ ካሌእ ቡምቕያር ኣቡ ምዛርጋሕ ወንጌሌ እዮም ተጸሚድም። መከራ እንተገጠመና ቅዱ 

ኣካይዲናን ቢታን ንቐይር ዯኣ እምቜር ተሌእኾና ኣይንዯር። ተሌእኾ ኵለ ሳዔ ሓዯን ዖይሌወጥን 

ክኸውን እዩ ዖሇዎ። ንሱ ኸኣ ምዛርጋሕ ወንጌሌ እዩ። ወንጌሌ ቡጊዚኡን ዖይጊዘኡን ክንሰቡኽ 

እተጸዋዔና ምዃንና ክንስሕቶ የቡሌናን (ፊሉ1፥12-14)።  

ሙሴ እተወሌዯለ እዋን ዖዛተወሌዯ ወዱተዔታይ ክቕተሌ ዛግዯዯለ እዋን እዩ ነይሩ። እዘ 

ኣዋጅ ግና ንኣዯ ሙሴ ኣርዑደ ካቡ ምውሊዴ ውለዴ ክኽሌክሊ እንከል ኣይንርእዮን። ጏይታ 

የሱስ ንእተወሌዯለ ጊዚ ምስ እንርእዮውን እስራኤሌ ኣቡ ትሕቲ ሮማውያን ትግዛኣለ ዛነቜረት 

ዖመን እዩ። ጏይታ የሱስ ምስ ተወሌዯውን ሄሮዴስ ህጻናት ንምጽናት ንዛኣወጆ ኣዋጅ ተግራዊ 

ጌርዎ እዩ። ንሱ ግና ነቲ ክፉእ ዖመን ናቡ ግቡጺ ቡምኻዴ የሕሉፍዎ ዯኣ እምቜር ክፉእ ዖመን 

ስሇዛነ ንዛውሇዯለ እዋን ኣየናውሖን። እቲ ኣና ዛዒዪ ኣምሊኽ ቡኵነታትን ነገራትን ዛዔገት 

ኣምሊኽ ስሇዖይኯነ ኣቡዘ ሕጂ ዖልናዮ ዖመን ክንሰርሕ ከምእንኽእሌን ከም ዛግቡኣናን ንረዲእ። 

ጽሕ ናይ ዔዮ ዖመን ክመጽእ እዩ ኢሌና ልሚ ኣይንዯቅስ። ጽሕ ዴምር ወይ ውጽኢት ናይዙ 

ንነቡረሊ ዖልና ልሚ እዩ። ኣቡ ልሚ እንተዴኣ ተዒዊትና ኢና ንጽሕ ነውሕሳ። ኵለ ክመጽእ 

ዖሇዎ ነገር ቜቲ ልሚ እንገቡሮ ተግር ይውሰን ምዃኑ ተገንዘቡና ኣቡዘ ዖይምቹእ ዛመስሌ 

እዋን ምስቲ ኵለ ዛኽእሌ ኣምሊኽ ዛከኣሇና ንምግር ንተንስእ። 

ኣቡ እዋን መከራ ነታ ዖሊትካ ምዔቃቡ እዩ ዖዴሉ ዛቡለ ሒዯት ሰት ከምዖሇው ይፈሌጥ እየ። 

ቅደስ ቃሌ ግና ኣቡ ዛነ እዋን ካቡ ክቡሪ ናቡ ክቡሪ፥ ካቡ እምነት ናቡ እምነት ክንስጉም እዩ 

ዛነግረና። ኣቡ እዋን መከራ ስራሕ ኣምሊኽ ቡሓይሉ ክትሰርሕ ምግዲሌ ንገዙእ ርእስኻ ኣቡ 

ፈተና ምእታው ኣይኯነን። ኣቡ ዔዮ ተጸሚዴካ እንከልኻ ንስሇ ወንጌሌ ቡማእሰርቲ ምሕሊፍ 

ዴማ ዖሕፍር ዖይኯነስ ሓሊሌ እዩ። ቡሓት ኣሕዋትና ስራሕ ኣምሊኽ ንምስራሕ ኣቡ ዛገቡርዎ 

ጻዔሪ፥ ኣቡ በት ማእሰርቲ ቡሕ ዋጋ ከፊልም እዮም። ስሉኦም ነቲ ኩለ ዛኽእሌ ኣምሊኽ 

እርኾ እየ። እዘ ኣቡቲ ዛቕጽሌ ህይወት ጥራይ ዖይኯነስ ኣቡዘ ሕጂ ዖል እዋንውን ዒስ 

ዖውህቡ እዩ።  

እቶም ኣቡ ጽንኩር ኵነታት ተዔ ስጉምቲ ቡምውሳዴ ንመሰ ኣምሊኽ ክጥርንፉ፥ ክምህሩ፥ 

ኣገሌገሌቲ ከሰሌጥኑ፥ ሓዯሽቲ ማሕቜራትን ሚኒስትሪታትን ክምስርቱ ዛጋዯለ ቡጹኣን እዮም። 

ኣምሊኽ ምስዖከረና ክንሰርሕ ኢና ኢልም ዛዯቀሱን መዔቆ ዛኖም ካሌእ ስፍራን 

ምምስሳሌን ዛመረጹን ግና ትርጉም ወንጌሌ ቡዛግእ ከምዖይተረዴኦም ዔልም ቡተግሮም 
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ይምስክሩ ኣሇው። እታ ኣቡዘ ሕጂ እዋን ቡቡዛሒ ነፍሳት ምስተን ቀዲሞት ክትስራዔ ቜቒዒ ዖሊ 

ናይ ቻይና በተክርስትያን ኣቡ እዋን መከራ እያ ሰሲና። ንሕናውን ኣመሇኻኽታና ንቐይሮ ዯኣ 

እምቜር ኣቡዘ ሕጂ ዖልናዮ ዖመን ቡሰሊሕታ ክሳዔ ወሰን ምዴሪ ክንዛርጋሕ ንኽእሌ ኢና። 

‚ዖረ የሌቢን፡ ምዛርራቡ የሌቢን፡ ዴምጾምውን ኣይስማዔን እዩ። ገመድም ናቡ ኰለ ምዴሪ፡ 
ቃሊቶም ዴማ ክሳዔ ወሰን ዒሇም ይወጽእ ኣል፡‛ (መዛ19፥3-4)። 

ምስ ገሇ ኣመንቲ ኣቡ ዛገቜርክዎ ርክቡ ወንጌሌ ንምዛርጋሕ፥ ስራሕ ኣምሊኽ ቡዛግእ ንምስራሕ 

ምኽፋት ኣዲራሽ ከም ቐንዱ ረሒ ከምዛውሰዴ ከረጋግጽ ክኢሇ እየ። እዘ ዖይመጽሓፍ 

ቅደሳዊ ምርዲእ እዩ። መእከ ኣዲራሻት ኣቡ ምዛርጋሕ ወንጌሌ ተራ ዛቜሃሌ የቡለን። የሱስ 

እናዜረ እዩ ጽቝቕ ዛገቜረ። ንሱ ጽቝቕ ንምግር፥ ወንጌሌ ንምዛርጋሕ፥ ሕሙማት ክፍውስን 

ኣጋንንቲ ከውጽእን ናይ ግዴን ሓዯን ፍለጥን ቢታ ኣየዴሇዮን። ጏይታ ከምኡ ቡምግር ኣሰሩ 

ክንስዔቡ እዩ ሓሩና። ስሇዘ ክንንቀሳቀስ እዩ ዖልና። መቡዙሕትና ኣገሌገሌቲ ነዘ እዋን 

ክንጥቀመለ ዖይከኣሌና ቡናይ ኣዲራሽ ኣእምሮ ስሇእተታሕዛና እዩ። ሰይጣን ቜዘ ነገር 

እተቜሇጸሌና እዋን ከቡቕዔ ክኽእሌ ኣሇዎ። እቲ ኣቡ ኣእምሮና እተሃንጸ ጽኑዔ ዔርዱ ቡስም የሱስ 

ሕጂ ካቡ ነፍስ ወከፍና ይርገፍ።   

ዔዮ መንግስቲ ኣምሊኽ ክንዒዪ ኣጋንንቲ ይዅኑ ሰት ከፍቅደሌና ክንጽቜ የቡሌናን። ንምዛርጋሕ 

ወንጌሌ ካቡ ምዴራዊ ሓይሌታት ፍቓዴ ዛረኸቜ ኣገሌጋሉ ኣይነቜረን። እቲ ዛዒቜየ ሞዳሌና 

የሱስ እ ኵልም ናይ ሃይማኖትን ፖሇቲካን መራሕቲ እናተጻቡእዎ እዩ ወንጌሌ መንግስቲ 

ኣምሊኽ ንቡሓት ዛዖርግሐ። ንሕናውን ኣሰር እቶም ቀዲሞት ክንስዔቡ እዩ ዖልና። ነቲ ዖልና 

ወንጌሌ ንፍትሓዮ። ዒቡዪ ናይ ዔዮ ዯገ ክኽፈተሌና እንከል ማዔረ ማዔሪኡ ቡሓት ተጻረርቲ 

ከምዛትንስኡና ርደእ ስሇዛነ ኣይንጋየሽ። ኣምሊኽ ምንም ዒይነት ሽግር ወይ መከራ 

ኣይገጥመኩምን እዩ ኣይቜሇናን። ንሱ ቡሓዊ ኣይትሓሌፉን ዖይኯነ ምስ እትሓሌፉ ኣነ ኣቡኡ 

ምሳኻኩም ኣልኹ እዩ ኢለና (መዛ23 ኢሳ43፥2)። ስሇዘ ናቱ ምሳና ምህሊው ተረዱእና ኣቡቲ 

ናይ ጸሌማት ጊዚ ቡርሃንና ይቡራህ። ነቶም ኣቡ የሩሳላም ቡዛቜጽሖም መከራ ተዯሪቶም ንዅለ 

ዔዮታት ዖየዯስከሌዎ መስረትቲ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ዛኑ ቅደሳን ንምሰልም። ኣቡ እዋን 

መከራ መመሉስና ንሰውዴ። ‚ቡመጠን እቲ ዖጽቜቝልም ግና ኽንዲኡ ሰሰኑ፥ ክንዲኡ ኸኣ 
ተዖርግሑ…።‛ (ዖጸ1፥12)። እቲ ናይ ልሚ እሙንነትና እዩ፥ ኣቡ ጽሕ ሹመት ዖምጽኣሌና እሞ 

ልሚ ተጊህና ንስራሕ። ምዴሪ ቡወንጌሌ ተወሪሳ ክሳዔ እንርኢ ቡሰሊሕታ ይዅን ቡግሁዴ 

ወንጌሌ ንዖርግሕ። 
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ምዔራፍ ክሌተ  

ጸጋ ኣምሊኽ ዛረኣየሊ ማሕቜር 

ሕቜር ኣንጾክያ ዛርኤ ናይ ኣምሊኽ ጸጋ ቡዛንጸረቐልም ቅደሳን እተመሌኤት 

ማሕቜር እያ ነይራ። ርናስ ካቡ የሩሳላም ናቡ ኣንጾክያ ተሊኢኹ ምስመጸ፥ ነቲ 

ጸጋ ኣምሊኽ ኣቡ ህይወቶም ዛሰርሖ ስራሕ ርእዩ ኣዛዩ እዩ ተሓጉሱ። ‚ንሱ ምስ 
መጸ፡ ጸጋ ኣምሊኽ ርእዩ ተሐጏሰ‛ (ግ.ሃ11፡24)። እዙ ቜቶም ሕያወይቲ ኢዴ ኣምሊኽ ምስኦም 

ዛነት ቅደሳን እተቜጽሐት ማሕቜር፡ ካቡቲ እተመቐሌዎ ጸጋ ኣምሊኽ እተሊዔሇ ርኡይ ሇውጢ 

ኣቡ ህይወቶም ቡዖምጽኡ ቅደሳን ምሌእቲ እያ ኔራ። እቲ ኣቡ ማእከሌ እዙ ሃዋርያዊት ማሕቜር 

ዛነቜረ ጸጋ ኣምሊኽ፥ ዛነ ሰቡ ቡዯገ መጺኡ ቡቐሉለ ከሇሌዮ ወይ ክርእዮ ክሳዔ ዛኽእሌ 

ግሁዴ እዩ ነይሩ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ርናስ ናቡዙ ማሕቜር ምስ መጸ ጊዚ ከይወሰዯ ቀሌጢፉ 

ነቲ ኣቡ ማእከሌ እዙ ማሕቜር ዖል ጸጋ ኣምሊኽ ክርእዮ ዛኸኣሇ።  

እቲ ‚ቡኣዱሱ መዯቜኛ ትርጉም‛ ዛፍሇጥ ናይ ኣምሕርኛ መጽሓፍ ቅደስ ነዙ ጥቕሲ ‚ንሱ ኣቡኡ 
ምስ ቜጽሐ እግዘኣቡሄር ቡጸጋኡ ዛሰርሖ ምስ ረኣየ ተሓጏሰ።‛ ይቡል። እዘ ከኣ ኣምሊኽ ኣቡታ 

ማሕቜር ቡጸጋኡ ቡሕ ስራሕ ይሰርሕ ከምዛነቜረ እዩ ዖረዴኣና። እዙ ከም ሞዳሌ ክንወስዲ 

እንኽእሌ ማሕቜር ኣቡ ማእከሊ ናይ ኣእምሮ ስራሕ ዖይኯነ ናይ ጸጋ ስራሕ እዩ ዛረኣየሊ ዛነቜረ። 

ኣቡዘ መወዲእታ ዖመን ነቲ ናይ ጸጋ ስራሕ እናህሰሳ ቡሕ ስጋን ኣእምሮን ዛወሇድ መዯት 

ሰሪዏን ቡምምሌሊሰን ንሰቡ ከዯንቓ ዛኸኣሊ ማሕቜራት ኣይተሳእናን። ኣምሊኽ ግና ኣቡ ማእከሌ 

ማሕቜር ሓሇፋ ዛነ ነገር ናይ ጸግኡ ስራሕ ክህለ ይቡህግ። ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ዴማ ነዘ 

ህጊ ኣምሊኽ ተረዱኣ ግቝእ ግቡረ መሌሲ ክትህቡ ዛኸኣሇት ኣቡነታዊት ማሕቜር እያ ኔራ።   

ነቲ ቡዙዔ እዙ ማሕቜር እተጻሕፈ ጽሑፋት ቡምግንዙቡ እቲ ኣቡቶም ቅደሳን እተራእየ እሞ 

ንርናስ ዖሕጏሶ ጸጋ እዜም ዛስዔቝ እዮም ክንቡሌ ንኽእሌ ኢና።  

 ሓጏስ  

 ቡመንፈስ ምቅጻሌ  

 መንፈሳዊ ጽምኣት  

 ምዔያይ መንፈሳዊ ውህቜት 

 እምነትካ ምስ ካሌኦት ምምቓሌ 

 ንዴኹማት ምርዲእ  

 ጸጋ ኣገሌገሌትኻ ምቕሌ  

ማ 
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 ትግሃት  

 መስቀሌካ ንምስካም ዴለው ምዃን  

 ንኣምሊኽ ቡውሌቅኻ ምፍሊጥ  

 ናይ ኣምሌኾ ህይወት…።  

እዘኦምን ካሌኦት ነዘኣቶም ዛኣመሰለ ነገራትን ኣቡ ህይወት ቅደሳን ክንጸረቛ እንከሇው ጸጋ 

ኣምሊኽ ኣቡ ህይወቶም ይሰርሕ ወይ ይግሇጽ ኣል ንቡሌ።  

ኣቡዘ ግና ከነስተውዔል ዛግቡኣና ነገር ኣል። ጸጋ ናይ ኣምሊኽ ናቡ ህይወት ሰት መጺኡ እቲ 

ግቝእ ስርሑ ክሰርሕ ዖስርሖ ሰቡ የዴሌዮ። እቶም ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜሩ ቅደሳን ንጸጋ ኣምሊኽ 

እተኽፍተ ሌቡን ንስራሕ እተዲሇወ ኣካይዲን ቡምምጽኦም እዮም ጸጋ ኣምሊኽ ኣታቶም ዛሰርሖ 

ስራሕ ቡቐሉለ ቡዯገ ዛመጸ ሰቡ ከንቡቢ ክሳዔ ዛኽእሌ ግሁዴ ዛነቜረ። ጸጋ ኣምሊኽ ኣቡ 

ኣተሓሳስኦም፡ ኣካይዲኦም፡ ቅዱ ናቡራኦምን ኣገሌግልቶምን ዛርኤ ኣምሊኻውነት ስሇዛቐረጸ 

ንሌ ርናስ ቡሓጏስ ኣሰራሲርዎ።  

እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛፈረየ ወሇድ ንጸጋ ኣምሊኽ ዛግቡኦ ክቡሪ ዛህቡን ቜቲ ጸጋ ኣምሊኽ ከምቲ 

ዛግእ ዛግሌገሌን ቡምንሩ ማእሇያ ዖይቡለ ቜረኸት ኣምሊኽ ተጏናጺፉ እዩ። ጸጋ ኣምሊኽ 

ናቡቲ ወሇድ መጺኡ ከይሰርሐ ዖይምሇስ ቡምዃኑ እቲ ወሇድ ካቡ ካሌኦት ፍሌይ ዛቜሇ ምዃኑ 

ቡግቡሪ እዩ ኣመስኪሩ። ጸጋ ዛቡሌ ቃሌ ኣቡቲ ናይ ግሪኽ መጽሓፍ ‚ቻሪስ‛ (charis) ክቡል 

እንከል እዘ ዛስዔቡ ትርጉም ዴማ ኣሇዎ።  

 ሞገስ ኣምሊኽ 

 ቡኣምሊኽ ዛወሃቡ ናጻ ህያቡ 

 ንዖይከኣሌ ዖኽእሌ መሇኯታዊ ወይ ኣምሊኻዊ ክእሇት 

 ጽቐ /ውቃቜ/  

ንትርጉም ጸጋ ኣቡ ግምት ቡምእታው ኣቡዙ ማሕቜር ጸጋ ኣምሊኽ ተራእዩ ክቡሃሌ እንከል እዜም 

ዛስዔቝ ኣርዔተ ነገራት ኣቡታ ማሕቜር ከምዛነቜሩ ንርዲእ።   

 ንምዔይን ምህናጽን ዒቡዪ ግዯ ዖሇዎ ሞገስ ኣምሊኽ ኣቡ ማእከልም ነይሩ  
ምዔይን ምህናጽን ፍረ ጸጋ ኣምሊኽ ስሇዛነ ቡዖይ ጸጋ ኣምሊኽ ክትዒ ይዅን ክትህነጽ 

ኣይትኽእሌን ኢኻ። ናይ ኣምሊኽ ጸጋ ቡምሌኣት እንግሃዴ ግና ኣቡ ሌዔሉ እምነትና 

ክውሰኹ ንዛግቡኦም ኣምሊኻዊ ህርያት ቡምውሳኽ ናቡቲ እተመዯቜሌና መንፈሳዊ 

ቡጽሕና ንምቡጻሕ ንህነጽ። 
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 ንኹለ እቲ ኣምሊኽ ንህዛቝ ክህቢ ዛዯሌዮ መንፈሳዊ ውህቜት ተቐልሞ 
መቡዙሕትና ክርስትያናት ኣምሊኽ ክህቜና ዛዯሌዮ ቡሕ መንፈሳዊ ነገራት እንከል፥ 

ንምቕለ ምስትውዒሌ ስሇዛጏዯሇና ግና ዙጊት ኣይረኸቡናዮን። እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረ 

ወሇድ ግና ንመንፈሳዊ ውህቜት ከመይ ገይሩ ክቕቜሌ ከምዖሇዎ፥ ካቡ ኣምሊኽ እተማሃረ 

ህይወት ስሇዛነቜሮ ንኹለ እቲ እተመዯቜለ ሰማያዊ ቜረኸት ክቕቜሌ ክኢለ እዩ። 

 

 ንኩለ ነገራት ቡናይ ኣምሊኽ ክእሇት ይኽእሌዎ ነይሮም 
እታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ንኵለ እቲ ክትገቡሮ ዖሇዋ ንምግር ካቡ ኣምሊኽ መሇኯታዊ 

ክእሇት ነይርዋ እዩ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ኣቡቲ ኣቡኣ ዛነቜረ ሃዋርያዊ ወሇድ ዴኹም 

ኣካይዲ ዖይንዔዖቡ። ሓዯ ኣማኒ ይኽእሌ እየ ኢለ ስሇዛኣወጀ ጥራይ ይኽእል ማሇት 

ኣይኯነን። ንዛነ ነገር ክንክእል እንኽእሌ ቡናይ ኣምሊኽ መሇኯታዊ ክእሇት ጥራይ እዩ።  
 

 ኣምሊኻውነት ኣቡ ህይወቶም ተቐሪጹ ወይ ዴማ መሌክዔ ኣምሊኽ ቡምሌኣት 

ዖንጸርቕ ህይወት ነይርዎም 
ጸጋ ከምቲ ዛርኤናዮ ጽቐ ወይ ውቃቜ እዩ። ኣቡታ ማሕቜር ጸጋ ተራእዩ ክቡሃሌ እንከል 

እምቜኣር ናይ ኣምሊኽ ጽቐን ውቃቜን ቡምሌኣት ይንጸረቕ ነይሩ ማሇት እዩ። ኣቡዘ 

ንሓቐኛ ምስሉ ኣምሊኽ ንምዴዋን ሰይጣንን ዒሇምን ዛረረቝለ ዖሇው እዋን፥ ውቃቜ 

ኣምሊኽ ዛኹሌዔ ኣካይዲ ከነምጽእ መንፈሳዊ ሓሊፍነት ኣልና። እዘ ንምግር ዴማ ኣሰር 

እቲ ሃዋርያዊ ወሇድ ክንስዔቡ እዩ ዖልና። ንክቡሪ ጸጋ ኣምሊኽ ቡዛግእ ተረዱእና ዛግቡኦ 

ቢታ እንህቡን ኣቡ ህይወትና እዘ ጸጋ ክግሇጽ እንጽዔርን ክንከውን ዋጋ ክንከፍሌ ኣልና።  

ሓንቲ ዜዊት ማሕቜር (local church) ከም መጠን ኣካሌ ክርስቶስ ነቲ ኣቡኣ ዖል ይኹን ቡዯገ 

ዛመጻ ናይ ኣምሊኽ ጸጋ ኣቡ ኵለ ነገራታ ቡኹለ ሸነኽ ይሰርሕ ከምዖል ከተረጋግጽ መንፈሳዊ 

ሓሊፍነት ኣሇዋ። ነዘ ናይ ምምዙን ምርግጋጽን ሓሊፍነት ምስካም ወይ ምትግር ዴማ 

ንእተጸዋዔናለ ሃዋርያዊ ጽውዒ ግቝእ ግቡረ መሌሲ ምሃቡ እዩ። እታ ቡሌጽቲ ማሕቜር ንጸጋ 

ኣምሊኽ ቡእትህቢ ግቡረ መሌሲ (ፍለይ ተወፋይነት) እትሌሇ ምዃና ከይዖንጋዔና፥ ቡኸመይ 

መገዴን ኣቜይ ሸነኽ ተገሉጹን ቡዖየገዴስ ንእተገሌጸ ጸጋ ዛግቡኦ ክቡሪ ክንህቡ ክንክእሌ ኣልና። 
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

ዛምዒዴ ሌ ቡዖሇዎም ቅደሳን ምሌእቲ 

ቲ ካቡ የሩሳላም ተሊኢኹ ዛመጸ ርናስ ነቶም ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜሩ ቅደሳን 

ቡጏይታ ጸኒዕም ክነቡሩ መኺርዎም እዩ። ‚..ቡምለእ ሌቢም ቡጏይታ ጸኒዕም ኪነቡሩ 
መኸሮም፥ ቡሕ ህዛ ኸኣ ንጏይታ ተወሰኸ።‛ (ግ.ሃ11፡24)። እቲ ቡርናስ 

እተሇቐቐ ሃዋርያዊ ምዔድ ኣቡቲ ኣቡታ ማሕቜር ዛነቜረ ወሇድ ምለእ ተቐሌነት ስሇዛረኸቜ እዩ 

ካሌኦት’ውን ናቡታ ማሕቜር ክጽንቜሩ ዛኸኣለ። እታ ማሕቜር ቡካሌኦት ቅደሳን ዛመጸሊ ምዔድ 

ከምዖሇዎ እትቅቜሌ ዯኣ እምቜር ዖይትነጽግ ቡምንራ ንኵለ እቲ ካቡ ማዔዲ ዛርከቡ መንፈሳዊ 

ቜረኸታት ክትወርሶ ክኢሊ እያ። 

እቲ ወሇድ ነቲ ዖይቜጽሖ ከምዛቜጽሖ ገይሩ ዛሓስቡ ስሇዖይኯነ፥ ቜቶም ቡምርዲእን ተሞክሮን 

ካቡኡ ዛቜሌጹ ኣገሌገሌቲ ኣቡ ዛመዒዯለ እዋን ቡክፉት ሌ እዩ ዛሰምሮ። ንረቡሓኡ ንዛመጽእ 

ማዔዲ ቡእተፈሊሇየ ምኽኒት፡ ስጋዊ ህርይን ውዱት ኣጋንንትን ተታሉለ  ኣይነጽግን። እቲ ኣቡ 

ኣንጾክያ ዛነቜረ ክርስትያን ወሇድ ነቲ ሃዋርያዊ ምዔድ ከየስተውዔል ቡዛጻቡኦ ሰይጣናዊ ውዱት 

ከይተሰናኸሇ ነቲ ምዔድ ምስ ገዙእ ርእሱ ዖወሃሃዴን ንተግራውነቱ ዛሇዒዏሌን ቡምዃኑ 

ፍለይነት ነይርዎ እዩ። ዯሓን፥ ምክንዋን (ምስሊጥ)፡ ዒወት... ካቡ ምቡዙሕ መኸርቲ ከምዛርከቡ 

ስሇዛርዲእ እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረ ወሇድ ንኵለ እቲ ካቡ ኣምሊኽ ቡካሌኦት ዛሌቐቐለ 

መንፈሳዊ ማዔዲ ንምቕሌ ትጉህ እዩ ነይሩ። 

ናይ ምምዒዴ ኣገሌግልት ኣዛዩ ኣገዲሲ ኣገሌግልት ኯይኑ ንምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ ንኵልም 
እቶም ኣቡ መሪሕነት ዖሇውን (ሃዋርያ፥ ነቡያት፥ ወንጌሊውያን፥ ሶትን መምህራንን) ቡፍለይ 
ነዘ ኣገሌግልት እተሓረዩ ቅደሳንን ዛወሃቡ መሇኯታዊ ክእሇት እዩ። እቲ ናይ ግሪኽ መጽሓፍ 
ነዘ ኣገሌግልት ‚ፓራካሉኦ‛ (Parakaleo) ክቡል እንከል እቲ ንእኡ እተዋህቜ ትርጉም ዴማ 
እዘ ዛስዔቡ እዩ። 
 

 ካቡ ኣእምሮ ኣምሊኽ መንፈሳዊ ሓሳቡ ምምቓሌ 

 ሰት ክገቡርዎ ንዖሇዎም ነገር ንክገቡሩ ንምጽዋዔ ዛወሃቡ ፍለይ መሇኯታዊ 
ክእሇት 

 ንሰት ቀረኦም ንምዃን፡ ንምክንኻንን ምጽንናዔንን ዖኽእሌ ፍለይ ናይ መንፈስ 
ቅደስ ክእሇት 

 ንምቡርታዔን ምትቡዔን ካሌኦት ክትሰርሕ ዛወሃቡ መሇኯታዊ ቡቕዒት 
 ሰት ካቡ ጌጋኦም ክምሇሱን ከምቲ ኣምሊኽ ዛዯሌዮም ንክነቡሩን ንምግሳጾም 

ዖኽእሇካ መንፈሳዊ ዒቕሚ 

እ 
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 ሰት ነቲ ክወስዴዎ ዖሇዎም ስጉምቲ ክወስደ ንምዴራኽን ምዛኽኻርን ዖኽእሌ 

መንፈሳዊ ክእሇትን ምሕጽንታን  

እዘ ኵለ ሰናይ ካቡ ናይ ምኽሪ ኣገሌግልት ዛርከቡ ካቡ ኯነ፥ ኣምሊኽ እዘ ጸጋ ዖሇዎም ሰት 

ናና ኣቡ ዛሌእኸለ እዋን ቡምለእ ሌ ክንቅቜልም ኣልና። ምኽንያት ናይቲ መቡዙሕትና 

ንሓሌፎ ዖልና ውርዯትን ሓይሉ ኣሌቢ ህይወትን፥ ቡኣምሊኽ ኣቡ እተመኸርናለ እዋን ክንሰምዕ 

ዖይምኽኣሌና እዩ። ምኽሪ ኣምሊኽ ንእተሰከሙ ቅደሳን ምስ እንሰምዕም ካቡ ጥፍኣት 

ቡምህዲም ናቡ ቜረኸት ኢና ንኣቱ። ስሇዘ ሌቡና ገፊሕ ይኹን። እቶም ካቡ ጌጋና ክንምሇስ 

ዛግስጹና ጸሊእትና ዖይኯኑስ እቶም ናይ ሓቂ ኣቡ ህይወትና ሰናይ ክርእዩ ዛቡህጉ ፈተውትና 

ቡምዃኖም ነኽቡሮም። ከምቲ እቶም ቀዲሞት ቡኣገሌገሌቲ ዛመጾም መንፈሳዊ ሓሳቡ 

ኣኽሮም ንግቡራውነት ዛተግሁ ንሕናውን ንምሰልም። 

እቲ ካቡ ማዔዲን ተግሳጽን ዛርከቡ ረቡሓ እዘ ኢሌና ቡቐሉለ ዛውዲእ ስሇዖይኯነ ንጠቐመለ። 

እቲ ስጋዊ ህርያትና ቜቶም ጌጋና እናረኣዩ ከምዖይረኣዩ ሸሇሌ ኢልም ዛሓሌፉ ሰት እዩ 

ዛሕጏስ። ቅደስ ቃሌ ግና እቲ ምስ ጌጋና ኣቡዘሑ ዛስዔመና ነገርናን ውዴቀትናን ዛምነ ጸሊኢና 

ከምዛነ እዩ ዛነግረና። ‚ካቡ ሕቝእ ፍቕሪ ግለጽ ተግሳጽ ይሓይሽ። ናይ ፈታዊ ምቛሳሌ 
እሙን እዩ፥ ጸሊኢ ግና ኣቡዘሑ ይስዔም።‛ (ምሳ27፥5-6)። ስሇዘ ኵለ እቲ ምስ እኩይ 

ተግራትና ኣጆኻ ዛቜሇና ፈታዊና፥ ዛገሰጸና ዴማ ጸሊኢና ከምዖይኯነ ተረዱእና ንተግሳጽ ሌቡና 

ነንቕሕ። ከምቲ ኣቐዱመ ዛገሇጽኩዎ ረቡሓ ተግሳጽ ቡሕ እዩ። እዘ ዛስዔቡ ዴማ ሒዯት 

ካቡኡ እዩ፥ 

 ዖይቲ ርእሲ እዩ፥ መዛ141፥5 

 ኣእምሮን ጥቜቡን ትረክቡ፥ ምሳ15፥5፣32 29፥15 

 ናቡ ህይወት ትምራሕ፥ ምሳ15፥31 

 ኣቡ ማእከሌ ጠን ትነቡር፥ ምሳ15፥31 

ተግሳጽን ማዔዲን ረቡሓኡ ዒቡዪ ስሇዛነ እዩ የሱስ ኣቡ ኣገሌግልቱ ቡቡዛሒ ዛጥቀመለ ዛነቜረ። ንሱ 

ንጴጥሮስ (ማር8፥33)፥ ነቶም ዒሰርተ ሓዯ (ማር16፥14 ለቃ24፥25)፥ ነቶም ዛስዔቡዎ ህዛ (ለቃ9፥41)፥ 

ንይሁዲ (ዮሃ12፥7)፥ ንማሕቜራት ኤስያ (ራእ2 ን 3) ገኒሕዎም። እቲ ዛካየዴ መግናሕትን ማዔዲን ዴማ 

እንሓንሳእ ቡውሌቂ (ማቴ18፥15) ኣቡ ካሌእ እዋን ዴማ ኣቡ ቅዴሚ ሰቡ (1ጢሞ5፥20 2ጢሞ4፥2 

ቲቶ2፥15) ክካየዴ ይከኣሌ። ንዛመጸካ ማዔዲን መግናሕትን ዖይምቕሌ ዔሽነት ቡምዃኑ ዴኽነትን ነውርን 

እዩ ዖስዔቡ (ምሳ13፥18)። ስሇዘ ሌቡና ቡውሌቂ ይኹን ኣቡ ቅዴሚ ሰት ንዛመጸና ማዔዲን ተግሳጽን 

ዴለው ንግቜሮ። እዘ እንተገቜርና ዴማ ነቲ ቡዅለ ዔዮታቱን ህይወቱን ንኣምሊኽ ዖኽቜረ ናይ ማሕቜር 

ኣንጾክያ ወሇድ ክንመስል ኢና። 
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ምዔራፍ ኣርዔተ 

ቅቝኣት ዛሕቇፉሊ ማሕቜር 

ውሌ እቲ ዲሕራይ ጳውልስ እተሰመየ ሃዋርያ ኣቡ ምዔራፍ 9 ናይ ግ.ሃ ቡክርስቶስ የሱስ 

ንእምነት ምስተማረኸ ምስ ሃናንያ ቡምርኻቡ ቡቐጥታ ኣቡ ኣገሌግልት ጏይታ እዩ 

ኣትዩ። ንሱ ኣቡ ዯማስቆን የሩሳላምን ምስ ቡሕ ስዯት ከገሌግሌ ዴሕሪ ምጽናሕ ናቡ 

ጠርሴስ ከምዛወረዯ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። ኣቡ የሩሳላም ዛነቜሩ ቅደሳን ንሃዋርያ ጳውልስ 

ቅዴሚ ናቡ ጏይታ ምምጻኡ ኣቡ ሌዔሉ ኣመንቲ ቡዖውርድ ዛነቜረ ስቅያት (ቡሕለፍ ቜዯሊቱ) 

ይጥምትዎ ስሇዛነቜሩ ቀሌጢፎም ክቕቜሌዎ ኣይከኣለን። ቜዘ ከኣ እቲ ቡፍለይ ጸጋ ንፍለይ 

ተሌእኾ ቡኣምሊኽ ተሓርዩ እተቀቡኤ ጳውልስ፥ ኣቡ ካሌኦት ማሕቜራት እቲ ዛዴሇ ተቀሌነት 

ኣቡ ሓጺር እዋን ክረክቡ ኣይከኣሇን።  

ጳውልስ ኵለ ገዱፉ ኣቡ ትውሌዱ ዒደ ጠርሴስ ኣቡ ዛነቜረለ እዋን ግና፥ እቲ መንቀሉኡ 

ንማሕቜር ኣንጾክያ ዛገቜረ ርናስ ናቡ ጠርሴስ ቡምኻዴ ናቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ከምዖምጽኦ 

እሞ ኣቡቶም ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜሩ ቅደሳን ተቐሌነት ክረክቡ ከምዛገቜሮ ንርኢ (ግ.ሃ11፡25-

26)። ጳውልስ ናቡ ኣንጾክያ ምስመጸ እታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ቜቲ ኣረጊት መንነቱ ዖይኯነስ 

ቜቲ ሕጂ ቡክርስቶስ የሱስ ዛረኸቢ ሓዴሽ መንነት ስሇ ዛፈሇጠቶ ቡዖይ ዛነ ምዴንይ እያ 

ተቐሊቶ። እዘ ከኣ ነቲ እታ ማሕቜር ዖሇዋ ዛሓቛፍ ሌ ህያው ኣቡነት እዩ። 

ነስተውዔሌ፥ ጳውልስ ካቡ ጠርሴስ ናቡ ኣንጾክያ ቡርናስ እዩ መጺኡ። ጠርሴስ ከኣ ናይ 

ጳውልስ መቜቆሌ ዒዱ እያ (ግ.ሃ9፥11)። ጳውልስ ናቡዘ ቢታ ንኣገሌግልት ዖይኯነስ ካቡቲ 

ዖጋጠሞ ስዯት እተሊዔሇ ገዙእ ርእሱ ክሓቡእ እዩ ከይደ። እዘ ሃዋርያ ኣቡ ጠርሴስ ኣቡ ዛነቜረለ 

እዋን ካቡ ኣገሌግልት ኣምሊኽ ርሒቛ እዩ ነይሩ። ስሇዘ ቡርናስ ናቡ ኣንጾክያ ክመጽእ 

እንከል ዲግም ናቡ ኣገሌግልት እዩ ዛምሇስ ዖል። ስሇዛነ ዴማ እታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር 

ኣገሌግልቶም ዛሓዯጉ ሰት ዲግም ናቡ ኣገሌግልት ክምሇሱ እትሕግዛ ማሕቜር እያ ነይራ 

ማሇት እዩ። ከምኡውን እዙ ማሕቜር እቶም ቅዴሚ ሕጂ እተጋገዩ ንሓዋሩ ኣቡ ጌጋኦም ይንቜሩ 

ከይቜሇት፡ ክምሇሱ እትገቡር፡ ነቶም እተመሌሱ ዴማ ሓንጏፋይ ኢሊ እትቕቜሌ፥ ሌ ኣቢታትን 

ኣዳታትን ቡዖሇዎም ቅደሳን እተመሌኤት ማሕቜር እያ ዛነቜረት። 

ከምቲ ኣቡዙ ሃገር ቡተዯጋጋሚ እተራእየ ገሇ ኣመንቲ ነቶም ትማሉ ቡጸጋኦም እተጠቐሙልም 

ኣገሌገሌቲ ኣቡ ዴኻሞም ቁሉሕ ኣይቜሌዎምን። ንምዴርና ዛሰዒረ እሞ ቡኣና ክስዒር ዖሇዎ ሓዯ 

ገፋዑ መንፈስ ኣል። ኣቡ ህርያት ኣመንቲ ዒሇወኛ ኣካይዲ ዛሃንጽ ክፉእ መንፈስ። እዘ መንፈስ 

ነቶም ቡኣምሊኽ ንረቡሓ ህዛ ኣምሊኽ እተሾሙ ቅደሳን ዖሳዴዴ እዩ። ኣቡ ሌ ሰት ቢታ 

ሳ 
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ከይረኽቝ ስሞም ቡምጽሊም፥ ትምህርቶምን ትንቶምን ዴማ ተቐሌነት ከይህሌዎ፥ ምጥርጣር 

ቡምዛራእ ዛዒዪ ናይ ጸሌማት መንፈስ ኣል። ነዘ መንፈስ ኣእዙኖምን ሌቢምን ዛኸፈቱ ሒዯት 

ኣይኯኑን። ዋሊውን እቶም ኣቡ ቢታ መሪሕነት ነዘ መንፈስ ዖሇው ክቃወምዎ ቡዖይምኽኣልም 

ንቡሓት ንምግፋዔ ሰይጣን ተጠቂሙልም እዩ።  

እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረ ወሇድ ግን ናይ ትማሉ ሳውሌ ዖይኯነስ ናይ ልሚ ጳውልስ እዩ 

ዖገዴሶ። ይትረፍ ድ ቅዴሚ ናቡ ጏይታ ምምጽኡ ዴሕሪ ምምጽኡ ንዛቜዯል ቜዯሌ ምሕረት 

ቡምሃቡ ናቡ ንቝር ህይወቱ ዛመሌስ ዯኣ እምቜር ኣቡ ሌዔሉ እቲ ቡኣምሊኽ እተቐቡኤ ኣገሌጋሉ 

ኣፉ ኣይከፍትን። እቶም ቡኣመንቲ ዛንጸለ ቅቝኣት ስሇቲ ዛቜጽሖም መከራ ቡሕ ሰናይ ካቡ 

ኣምሊኽ ይጸግቝ እዮም። እንተ እቶም ዛነጸሌዎምን ኣንጻሮም ዛተንስኡን ግና ኣቡ ኣንፊ ቡሌሒ 

ቡምዴሕርሓሮም ህሌውን መጻኢን ህይወቶም ኣቡ ሓዯጋ እዩ ዛወዴቕ። ስሇዘ ዴማ እዩ ካቡቲ 

ኣቡ ኣንጾክያ ዛፈረየ ወሇድ ተማሂርና ነቶም ኣምሊኽ ዖተንስኦም ቅቝኣት ክንቅቜልም፥ ቡዖዴሉ 

ዖቜሇ ዴማ ኣቡ ጏኖም ዯው ክንቡሌ ዖልና። 

ኣምሊኽ ንገሇ ፍታሕ ናይ ህይወትካን ኣገሌግልትካን ኣቡቶም ዛገፋዔካዮም ኣገሌገሌቲ ከቐምጦ 

ስሇዛኽእሌ ዲሕራይ ምሌማኑ ከይከቡዯካ ልሚ ንማንም ኣይትግፋዔ። ነዘ ጽቝቕ ኣቡነት 

ዛነና ይፍታሕ እዩ። ቡዙዔኡ ኣቡ መሳፍንቲ11፥1-11 ተጻሒፉ ከም እንረኽቢ ካቡ ሓንቲ 

ኣመንዛራ ስሇእተወሌዯ እቶም ቡኣቢ ኣሕዋቱ ዛኑ ሕለፍ ታሪኹ (ዴሕረ ይታኡ) ገናጺልም 

ምስኦም ወራሲ ከይኸውን ኣሳጕጏሞ እዮም። ንሱ ካቡኦም ሃዱሙ ኣቡ ምዴሪ ጦቡ ንቜይኑ 

ይነቡር ኣቡ ዛነቜረለ እዋን ግና ዯቂ ዒሞን ንዯቂ እስራኤሌ ተዋግእዎም። ኣቡዘ ከምዘ እዋን 

ዴማ ኣሕዋቱን ዒቜይቲ ዒዴን ናቡቲ ትማሉ ወዱ ኣመንዛራ ኢኻ ኪዴ ርሓቐሌና ዛቜሌዎ 

ይፍታሕ ቡምምጻእ፥ ቜጃኻ ንስኻ ሓሇቓ ኯይንካ ነዘ ውግእ ተዋጋእ ቜሌዎ። ንሱ’ውን ዖረኦም 

ቡምስማዔ ተዋጊኡ ሓራ ኣውጽኦም። ውለዴ ኣመንዛራ ምዃን ከም ኣቜር ተወሲደ ዋሊ ንቑሩቡ 

ጊዚ እንተተገፍዓ ቡይፍታሕ ጥራይ ዛፍታሕ ሽግር ምስ ኣነፈ ግና ናቡኡ ክምሇሱ እዮም 

ተገዱድም። ስሇዘ ነቶም ተመሉስና ዯገፎም እንዯሌየልም ቅቝኣት ልሚ ኣይንግፍዒዮም። 

 

ኣምሊኽ ነቶም ዛወዯቑ ቅቝኣት ካሌኣይ ዔዴሌ ዛህቡ ኣምሊኽ ቡምዃኑ ነቶም ገሇ እቜር 

ዛረኸቡናልም ቅቝኣት ኣይንዯርቡዮም። ሲምሶን ቡዯሉሊ ተጠሩ ንዖሇዎ ቅቡኣት ስሇዖሊጸዮ 

ሓይሉ ኣምሊኽ ካቡኡ እ እንተተወሰዯ፥ ኣቡ ጊዚ መከራኡ ናቡ ኣምሊኽ ምስ ኣእወየ ቡኣምሊኽ 

ተዖኪሩ ካሌኣይ ዔዴሌ ስሇ እተዋህቢ ቡዖገርም ዴንቂ ሕነ ጸሊእቱ ፈዴዩ እዩ። ጴጥሮስውን 

እንተነ ቡምኽንያት ዴኻሙ ንጏይትኡ ክኣመን ስሇዖይከኣሇ ኣቡ ክሕዯት ወዱቑ እ 

እንተነቜረ፥ ካሌኣይ ዔዴሌ ተዋሂቡዎ ኣጊዔ ዖቡሌዔ፥ ዔያውቲ ዛሕለ ቡለጽ ሳ ክኸውን ቜቒዐ 

እዩ። ዲዊት’ውን ቜቲ ዛገቜሮ ናይ ዛሙት ቜዯሌ ዋሊ እ ቡኣምሊኽ እንተተቀጽዓ ቡዖል 
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መጻኢኡ ቡዴኻሙ ክቜሊሾ ኣይተሓዴገን። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣምሊኽ ከተንስኦም ከምዛኽእሌ 

ፈሉጥና ንቅቝኣትና ይትረፍ ምስ ምለእ ሓይልም ዋሊውን ምስ ዯኸሙ ክንሓቑፎም ዛግቡኣና። 

 

ሓዯ ናይ መወዲእታ ኣቡነት ቡምጥቃስ ሓሳቜይ ክጥቕሌሌ። ሓዯ እዋን ሙሴ ካቡቲ ዛነቜሮ ናይ 

ታህዋኽን ቀሌጢፍካ ናይ ምቍጣዔን (ምሕራቅ) ዴኻም እተሊዔሇ ነቲ ቡቡሕ ጾምን ጸልትን 

ካቡ ኣምሊኽ እተቐቜል ጽሊት ሰይርዎ እዩ። ይዅን ዯኣ እምቜር ኣምሊኽ ዴሕሪ ዯጊም ቡናይ 

ሙሴ ዴኻም ይኹን ቡናይ ካሌኦት ሰት ውዱት ዖይስቜር ጽሊት ንካሌኣይ ሳዔ ሂቡዎ እዩ። 

ልሚውን እቶም ቡኣምሊኽ እተዋህቝና ቅቝኣት ቡገሇ ሸነኽ ናይ ህይወቶም ካቡ ዴኻሞም 

እተሊዔሇ እተሰቡሮም ነገር (ራእይ፥ ሞገስ፥ ቅቡኣት፥ ህርይ፥ ጽሌዋ…) ክህለ ይኽእሌ እዩ። ቜዘ 

ከምዘ እተሰቡረ ነገር ንሕና ምናሌት ተስፋ ቆሪጽና እንተ ኣርሒቕናዮም እቲ ናይ ካሌኣይ ዔዴሌ 

ኣምሊኽ ግና ዖይስቜር ጽሊት ምስሃቢም ኣቡ ቅዴሚኦም ዯው ምሌ ከሕፍረና ስሇዛነ ቡእኦም 

ተስፋ ክንቆርጽ ኣይግእን። ስሇዘ ዴማ እዩ ንቅቝኣት ቜቲ ንጊዘኡ ኣቡ ህይወቶም ዖጋጠመ 

ዴኻም ከይንገፍዕም ክንጥንቀቕ ዖዴሌየና።  

ኣቡዘ ግና ከነስተውዔል ዛግእ ነገር ኣል፥ ማሕቜር ኣንጾክያ ሓፊት እያ ክቡሃሌ እንከል ነቶም 

ቡእኩይ ኣካይዲኦም ካቡ ካሌኦት ማሕቜራት እተሰጏጉ ተዔቍቡ ማሇት ከምዖይኯነ ክንጽረሌና 

ይግእ። ሓንቲ ማሕቜር መጽሓፍ ቅደሳዊ መምዖኒ ተጠቒማ ቡሕማቕ ኣካይዲኦም ካቡ ቢታ 

ኣገሌግልት ዯው ንዖቜሇቶም ኣመንቲ ናቡ ኣገሌግልትና ምጽንር ንስሌጣን ማሕቜር ምዴፋር 

ስሇዛነ ውዑለ ሓዱሩ ሕማቕ ሳዔበን የኸትሌ እዩ። ስሇዘ ነቶም ቡሕማቕ ኣካይዲኦም ምሌክት 

እተገቡረልም ናቡታ ዛነቜርዋ ማሕቜር ተመሉሶም ምሕረት ክሓቱ ንግቜር ዯኣ እምቜር ቍጽሪ 

ኣሊት ንምቡዙሕ ሓንፋይ ኢሌና ኣይንቀቜሌ።    
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ምዔራፍ ሓሙሽተ 

ኢዴ ኣምሊኽ ምስኦም ዛነት ቅደሳን ዖገሌግለሊ ማሕቜር 

ምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ እቶም ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኽ ኣቡ ከተማ ኣንጾክያ 

ቡምንጋር ንማሕቜር ኣንጾክያ ኣቡ ምምስራት ዒቡዪ ግዯ ዛነቜሮም ቅደሳን ቡሰሪ እቲ 

ኣቡ ሌዔሉ እስጢፋኖስ ዛቜጽሔ መከራ ፋሕ ዛቜለ እዮም ዛነቜሩ። እዜም ቅደሳን 

ከምቲ ኣቡ ግ.ሃ11፡21 እንረኽቢ ኢዴ ኣምሊኽ ምስኦም ኔራ። ‚ኢዴ እግዘኣቡሄር ምሳታቶም 
ነቜረት፡ ቡሕ ዛቛጽሮም ሰቡ ዴማ ኣሚኖም ናቡ ጏይታ ተመሌሱ።‛እዜም ኢዴ ኣምሊኽ 

ምስኦም ዛነቜረት ኣመንቲ ዛሰቡክዎ ዛነቜሩ ወንጌሌ ዴማ ውጽኢታውን ሓያሊን ዖውጽእን 

ከምዛነቜረ ካቡ ታሪኽ እታ ማሕቜር ክንርዲእ ንኽእሌ። ምስጢር ዒወቶም ከኣ እታ ምስኦም 

ክትዒይ ዛወጸት ሕያወይቲ ኢዴ ኣምሊኽ እያ ነይራ። ኢዴ ኣምሊኽ ዛቡሌ ቃሌ ንቡሕ ነገር 

ዖመሌክት ኯይኑ እዜም ዛስዔቝ ዴማ ሒዯት ካቡኦም እዮም። 

 ህሌውና ኣምሊኽ፡ ‚..ኢዴ እግዘኣቡሄር ዴማ ምስኡ ነቜረት።‛ (ለቃ1፡66)። ኢዴ ኣምሊኽ 

ምስ ሓዯ ሰቡ ኣሊ ማሇት ህሌውና ኣምሊኽ ምስቲ ሰቡ ኣል ማሇት እዩ። ከምቲ ኵሊትና 

እንፈሌጦን እንሰማምዒለን ኣቡ ህይወት እቲ ኣዛዩ ዖገዴስ ነገር ናይ ኣምሊኽ ህሌውና እዩ። 

ኵለ ነገር ሃሌዩካ ህሌውና ኣምሊኽ እንተዖይቡሌካ ምንም ዖይቡሌካ ድ ኢኻ። ቡኣንጻሩ 

ምንም ዖይቡሌካ ክነስኻ ህሌውና ኣምሊኽ ቡምሌኣት ምሳኻ እንተዴኣ ሃሌዩ ኩለ ኣልካ። 

ስሇዘ ዴማ እዩ እቶም ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜሩ ቅደሳን ቀንዱ መሇሌይኦም ናይ ኣምሊኽ 

ህሌውና ጌሮም ዛመሊሇሱ ዛነቜሩ። 

 

 ንተኣምራታዊ ስራሕ ኣምሊኽ፡ ‚ሕጂ ዴማ፡ ጏይታይ፡ ናቡ ምፍርራሆም ርኤ፡ ቡስም እቲ 
ቅደስ ወዴኻ የሱስ፡ ምሕዋይ ሕሙማትን ትእምርትን ተኣምራትን ኪኸውን፡ ኢዴካ 
ዖርግሕ፡ ንሮትካ ዴማ ቡኹለ ትቡዒት ቃሌካ ኺዙረቝ ሃቢም።‛ (ግ.ሃ4፡30)። ቡዖይ 
ዛርግሕቲ ኢዴ ኣምሊኽ ክመጽእ ዛኽእሌ ተኣምራት የሌቢን። ስሇዛነ ዴማ እዮም፥ 
እቶም ቀዲሞት ተኣምራታዊ ስራሕ ክርእዩ ምዛርጋሕ ኢዴ ኣምሊኽ ክኸውን ኣቜርቲዕም 
ዛጸሇዩ። እምቜኣርሲ ኢዴ ኣምሊኽ ክንሓስቡ እንከልና ተኣምራታዊ ስራሕ ኣምሊኽ 
ክንግንዖቡ የዴሉ። 

 

 ኣምሊኽ ምሳኻ ክወጽእ እንከል፥ ኣምሊኽ ኵለ ሳዔ ምስ ህዛቝ እዩ፡ እዘ ማሇት ግና ኣቡ 

ኵለ እቲ ህዛቝ ዛገቡሮ ነገር ንሱ ኣል ማሇት ኣይኯነን። ኣቡቲ እንገቡሮ ነገር ኣምሊኽ 

ምሳና የሌቢን ማሇት ዴማ ኣምሊኽ ሓዱጉና ኣል ማሇት ኣይኯነን። እቲ ‚ኣይሓዴገካን ዔሽሽ 

ከቶ ኣይቡሇካን እየ‛ ዛቜሇ ኣምሊኽ ንቃለ ስሇዖኽቡር ኣይሓዴገናን እዩ። ምስናይዘ ግና 

ከ 
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ፍቓደ ክንገቡር ክሳዔ ዖይከኣሌና ኣቡቲ እንገቡሮ ነገር ኣምሊኽ ምሳና ኣይወጽእን እዩ። 

ንፍቓደ ኣቡ እንገቡረለ እዋን ግና ዛርግሕቲ ኢዴ ኣምሊኽ ምሳና ትዒዪ። ቜዘ ከኣ ኣምሊኽ 

ምሳና ከምዛወጸ ነረጋግጽ። 

 

 ነቲ ዛግቜር ዖል ካቡኡ ንምዃኑ ክሓትም ዛመጽእ ቜረኸት ኣምሊኽ፥ ኣምሊኽ ንሓዯ 

ቡትእዙ ንፍቓደ ዛግቜር ነገር ናቱ ከምዛነ ንምምስካር ቜረኸቱ ከም ምሌክት ይሌእኽ 

እዩ። ነዘ ቜረኸት ዴማ ኢና ኢዴ  ኣምሊኽ ኢሌና እንገሌጾ።   

 

ሒዯት ካቡቶም ኢዴ ኣምሊኽ ተዖርጊሓ ካቡ ዛገቜረቶም ነገራት 

 ፍርዴን መቅጻዔትን 

ሃዋርያ ጳውልስ ኣቡ ሌዔሉ እቲ ንምጽራር ወንጌሌ ነቲ ቕኑዔ መገዱ እግዘኣቡሄር ካቡ ምጥዋይ 

ዖየዔረፈ ጠንቋሉ፥ ቜዙ ኢዴ ሃዋርያዊ ፍርዱ ቡምውራዴ የዑንቱ ከምዖዕሮ ኣቡ ቃሌ ኣምሊኽ 

ተጻሒፉ ኣል (ግ.ሃ13፡11)። ኢዴ ኣምሊኽ ኣቡ እትዛርግሓለ እዋን ኣቡ ሌዔሉ እቶም ናይ 

ጸሌማት ሓይሌታትን መጋቜርያኦም ዛኑ ሰትን ኣምሊኻዊ ፍርዱ ይወርዴ’ዩ። ማሕቜር 

ክርስቶስ ሕፍርቲ ወይ ዖይተዯፋሪት ካቡ ዛገቡርዋ ነገራት ሓዯ ኣምሊኻዊ ፍርዴን መቕጻዔትን 

ከተውርዴ ምኽኣሊ እዩ። እዘ ንምግር ዴማ ቡዛርግሕቲ ኢዴ ኣምሊኽ ምምሌሊስ የዴሌያ። 

 ዖይዴገም ተኣምራት 

ኣምሊኽ፥ ነቲ ኣቡ ግቡጺ ዛነቜረ ህዛቝ ቡዖዯንቕ ሓይሉ ካቡ ምርኮ ከውጽኦ ምስ ዯሇየ ቡሙሴ 

ኣለ ቡሕ ትእምርትን ተኣምራትን እዩ ገይሩ። እቶም ነቲ ቡሙሴ ዛግቜር ዛነቜረ ተኣምራት 

ክጻረሩ ዛወፈሩ ጠንቆሌቲ ግቡጺ ዴማ ሙሴ ዖዛገቜሮ ቡምዴጋም ንተኣምራታዊ ሓይሉ ኣምሊኽ 

ከቃሌለ ዛከኣልም ፈቲኖም እዮም። ይኹን ዯኣ እምቜር ከምቲ ቡነቡዪ ሙሴ እተገቡረ 

ቡስራዮም ጻጹት ከውጽኡ ኣቡ ዛፈተኑለ እዋን ኣይሰሇጦምን። ስሇዛነ ዴማ ነቲ እዘ ክገቡር 

ዛኣዖዜም ፈርኦን ‚..እዘኣ ኣጻቡዔ ኣምሊኽ እያ።‛ ቜሌዎ (ዖጸ8፡9)። እቶም ጠንቇሌቲ ክዯግምዋ 

ዖይከኣለ ተኣምራት ቡኣጻቡዔ ኣምሊኽ እያ ተፈጺማ። ቜጻቡዔቲ ኣምሊኽ ዛግቜር ኩለ ነገር 

ፍለይ እዩ። ቡኣጋንንትን ቡክእሇት ሰቡን ዴማ ክዴገም ፈጺሙ ኣይክእሌን። ዒሇም፥ ሓይሉ 

ወንጌሌ ንምዴኻም ቡሓት ሞራሊውያን ሰት ትሰርሕ፡ እተፈሊሇየ ምስቲ ማሕቜር እትሰርዕም 

መዯት ዛመሳሰለ መዯት’ውን ተዲለ እያ። ማሕቜር ክርስቶስ ግና ቡኢዴ ኣምሊኽ ተሓጊዙ 

እትገቡሮ ነገራት ቡማንም ሰቡ ክዴገም ፈጺሙ ስሇዖይክእሌ ጸቡሇሌታኣ ሒዙ እያ ትቕጽሌ።  

 



ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 

 

 

ገጽ | 14 
 

 ኣጋንንቲ ምውጻእ 

ክርስቶስ የሱስ ነቶም ኣቡ ሰት ዛሰረጹ ወይ ዛሓዯሩ ኣጋንንቲ ከውጽኦም እንከል ካቡቲ ዘዙረቢ 

ዛነቜረ ዖረ ‚ኣነ ነጋንንቲ ቜጻቡዔ ኣምሊኽ ዖውጽኦም ካቡ ኯንኩ ግና መንግስቲ ኣምሊኽ 
ኣኻትኩም ቜጽሔት።‛ ዛቡሌ ይርከቢ (ለቃ11፡20)። ኢዴ ኣምሊኽ፥ ኣቡ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት 

ሓይሌታት ሕነ እትፈዴን ንሰት ሓራ እተውጽእን ኣጽዋር ውግእ ናይ ኣመንቲ እያ። ኢዴ 

ኣምሊኽ ምስ ማሕቜር ኣቡ እትወጸለ እዋን፥ ኵልም ናይ ጸሌማት ሓይሌታት ክቅጽዐ ናይ ግዴን 

ስሇዛኸውን ኣቡ ቅዴሚኣ ጠጠው ክቡሌ ዛኽእሌ ሓይሉ ሰይጣን የሌቢን።   

እዙ ኢዴ፥ ኣርዐት እናሰቜረት ሓርነት እትህቡ ቡምዃና፥ ከምቶም ቀዲሞት ናይ ኣንጾክያ ቅደሳን  
ሓሇፋ ዛነ ካሌእ ነገር ክንዯሌያ ኣልና። ሰት ግእ ናይ ዛነ ነገር ኯይኖም ዛጸንሑ እዙ 
ኢዴ ኣቡ ሌዔሉኦም ክሳዔ እትዛርጋሕ ጥራይ እዩ። እዙ ኢዴ ቡምሌኣት ኣቡ እትዛርግሓለ እዋን 
ግና ኣርዐት ርነት ይስቜር፥ ሓርነት ዴማ ይነግስ። ‚..ኣቡ ግቡጺ ሮት ፈርኦን ነቜርና፡ 
እግዘኣቡሄር ከኣ ቡሓያሌ ኢዴ ካቡ ግቡጺ ኣውጽኣና።‛ (ዖዲ6፡21)። ቡዖይ ኢዴ ኣምሊኽ 
ሓርነት ዛህቡ ኣገሌግልት ክህሌው ስሇዖይኽእሌ፥ ንሰት ሓርነት ዛህቡ ኣገሌግልት ንምግሌጋሌ 
ኢዴ ኣምሊኽ ምሳና ክትወጽእ ኣሇዋ። ሓርነት ቡቡዛሒ ቃሊትን ጭዴርታን ዖይኯነስ 
ቡዛርግሕቲ ኢዴ ኣምሊኽ እዩ ዛመጽእ። ክንዱ ዛነ ዴማ ናይ ምንጋፍ ኣገሌግልት ኣቡ 
እንሓስቜለ እዋን እቲ ዛዒቜየ ህግና ኢዴ ኣምሊኽ ክትከውን ይግእ። እቲ እተዋህቜና ስሌጣን፡ 
ሓይሌን ቅቡኣትን ክግሇጽ ዛኽእሌ ኢዴ ኣምሊኽ ምሳና ኣቡ እትንቀሳቐሰለ እዋን ቡምዃኑ 
ከምቶም ናይ ኣንጾክያ ቅደሳን ምስዙ ኢዴ ንምዔያይ ንትጋህ። 
 

 ምዔጣቕን ጸቡሇሌ ምሌን 

መጽሓፍ ቅደስ፥ ነቡዪ ኤሌያስ ተዒጢቛ ቀቅዴሚ ንጉስ ኣክኣቡ ንምኻዴ ኢዴ ኣምሊኽ ኣቡ 

ሌዔሉኡ ከምዛወጸት ይነግረና። ‚ኢዴ እግዘኣቡሄር ከኣ ኣቡ ሌዔሉ ኤሌያስ ነቜረት እሞ፡ ሕቚኡ 
ተዏጢቑ፡ ክሳዔ እቲ ንይዛርኤሌ ዚእቱ፡ ቀቅዴሚ ኣከኣቡ ይጏዪ ነቜረ።‛ (1ነገ18፡46)። ኢዴ 

ኣምሊኽ ንማሕቜር ካቡ እትህቢ ረቡሓታት ሓዯ ቡመንፈሳዊ ህይወትን ኣገሌግልትን የዔጢቃ 

ክስዔርዋን ክዔቡሌሌዋን ንዛዯሌዩ ኵልም ቐዱማቶም ክትወጽእ ምግር እዩ። መንፈሳዊ ህይወት 

ምዔጣቕ ዛጠሌቡ ህይወት እዩ። እዘ ምዔጣቕ ዴማ ኣቡ ትሕቲ እዙ ሕያወይቲ ኢዴ ኣምሊኽ 

ቡምዃን ጥራይ እዩ ዛርከቡ። ጸቡሇሌትነት ፍረ ኢዴ ኣምሊኽ እዩ። ቡኢዴ ኣምሊኽ ሌዔሉ 

ሓያሊንን ኣልና ዛቡለን ከምኡውን ሌዔሉ ኵለ ሽጣራታት ዒሇምን ውዱታት ኣጋንንትን ጸቡሇሌ 

ክንቡሌ ንኽእሌ ኢና እሞ ነዙ ኢዴ ንምዴሊያ ንጽዒር። 
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 ሞገስ ምርካቡ 

ነህምያ ነቲ ቡኣምሊኹ ክገቡሮ ኣቡ ሌቝ እተነቡረ፥ ዯጌታት ናይ ምሕዲስን መካቜቡያ የሩሳላም 
ናይ ምጽጋንን ዔዮ ከስሌጥ ኣቡ ቅዴሚ ንጉስ ሌማኖኡ ክስማዔን ቡኢዴ ኣምሊኽ እዩ ተዯጊፉ። 
‚…ከምታ ሕያወይቲ ኢዴ ኣምሊኸይ ምሳይ ዛነቜረት ከኣ፡ ንጉስ ሀቜኒ።‛ (ነህ2፡8)። ሓንቲ 
ማሕቜር ኣቡ ቅዴሚ ነገስታት ምዴሪ ሞገስ ዖሇዎ ህይወት ክትመርሕ እትኽእሌ እታ ሕያወይቲ 
ኢዴ ኣምሊኽ ኣቡ ሌዔሉኣ ምስ እትዛርጋሕ ጥራይ እዩ። ኣቡ ቅዴሚ ሰት ሞገስ ንምርካቡ ምስ 
ዒሇም ምጽንርን ግቡርታቶም ምግርን ኣየዴሌየናን። ህይወት ክርስትና ካቡ ህይወት እዙ ዒሇም 
ቡኹለ መሇክዑ ፍለይ እዩ። ንሕና እንምርሓለ ሰማያዊ ሕጊ ካቡቲ ዒሇም እትመሓዯረለ ሕጊ 
ዒሇም ዛፍሇ ቡምዃኑ፥ ንእኣ ንምጽሊው ቡግቡርታታ እሱራት ክንከውን የቡሌናን። ቡሓት 
ማሕቜራት እቲ ዛነቜረን ሓይሌን ጸቡሇሌታን ምስዙ ዒሇም ቡምጽንረን እዩ ሃሲሱ። ስሇዘ 
ሞገስና ቅሌጽም ኣምሊኽ ምዃኑ ኣሚንና ምስዙ ሕያወይቲ ኢዴ ኣምሊኽ ንምሌጋቡ ዯኣ ንትጋህ። 
 

 ህይወት ትሰርሕ /ትቀርጽ/ 

ኣምሊኽ ነቲ ኣቡ ህይወትና ዛዯሌዮ ህይወት ከትሕዖና ቜዙ ኢዴ እዩ ኣና ዛዒዪ። ከምቲ ሰራሕ 

መሬት ኣቡ ኢደ ንዖል መሬት ከምቲ ንሱ ዛዯሇዮ ገይሩ ዛሰርሖ፥ ኣምሊኽ ዴማ ነቶም ኣቡ 

ትሕቲ ጽሊሌ ኣእዲው ዛነቡሩ ቅደሳን ከም ምኽሩ ገይሩ ይቐርጾም እዩ። ‚ኣቱም በት እስራኤሌ፡ 
ኣነኸ ንኣኻትኩምድ ኸምቲ ሰራሕ መሬት ዛገቜሮ ኽገቡረኩም ኣይከኣሇንን እዩ? ኣቱም በት 
እስራኤሌ፡ እንሆ፡ ከምቲ መሬት ኣቡ ኢዴ እቲ ሰራሕ መሬት ዖል፡ ከምኡ ዴማ ንስኻትኩም 
ኣቡ ኢዯይ ኢኹም፡ ይቡሌ እግዘኣቡሄር።‛ (ኤር18፡1-6)። ካቡቲ ንማሕቜር እተዋህቜ ሃዋርያዊ 

ተሌእኾ ሓዯ ህይወት ሰት ምቕራጽ ወይ ንሰት ከምቲ ኣምሊኽ ዛዯሌዮ ጌርካ ምዴሊው እዩ። 

እዘ ተሌእኾ ተፈጻምነት ክረክቡ ዛኽእሌ ዴማ ማሕቜር ቡኢዴ ኣምሊኽ ተሓጊዙ ምስ እተገሌግሌ 

እዩ። ማሕቜር ቜዙ ሕያወይቲ ኢዴ ኣምሊኽ ምስ እትሕገዛ፥ ነቲ ናይ መወዲእታ ምኽሪ ኣምሊኽ 

ኣቡ ምዴሪ ንምግሃዴ ክትሕዜ ዛግቡኣ መንፈሳዊ ቅርጺ እያ ትውንኖ።   

 መጸግዑ ምዃን 

እቲ ኣቡ ህይወት ዛዒቜየን እንኮን ውሑስ መጽሇሉ ቢታ ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ ኢዴ ኣምሊኽ ምንር 

እዩ። ስሇዛነ ዴማ ከምቲ ጏይታ የሱስ ቡቓለ ዛቜል እቲ ኣቡ ኢዴ ኣምሊኽ ዛኣተወ ሰቡ፥ 

ዖርከቜ ሓይሉ ቡቐሉለ ክምንዛዕ ኣይክእሌን። ‚ኣነ ኸኣ ህይወት ዖሇኣሇም እህቜን፡ ንዖሇኣሇም 
ዴማ ኣይጠፍኣን እየን፡ ካቡ ኢዯይውን ዘምንዛዓን የሌቢን።‛ (ዮሃ10፡28)። ህይወትና፡ ሓዲርና፡ 

ስራሕና፡ ኣገሌግልትና መጸግዑ ክረክቡ ዛኽእሌ ቜዛን ቜትን ዖይኯነስ ቜዖን ቡሩኻት ኣእዲው 

ኣምሊኽና እዩ። ቡሓት ኣመንቲ ቡሕ ጊዚ ቡቐሉለን ቡተዯጋጋምን ቡዒሇምን ኣጋንንትን 

ዛውሰደ ኣቡዖን ዖሇኣሇማውያን ቀሊጽም ኣምሊኽ እተማዔቇቜ ህይወት ስሇዖይመርሑ እዩ። ስሇዘ 
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ማሕቜር ክርስቶስ ቡቐሉለ ዖይውሰደ ነፍሳት ክትፈሪ እንተዴኣ ኯይና ምስ ኢዴ ኣምሊኽ ጥቝቕ 

ላሊ ክትምስርት ክትክእሌ ኣሇዋ። 

 ቜረኸት ምምቓሌ 

‚ኢዴካ ትኸፍት እሞ፡ ንህያው ዖቜሇ ዅለ ቡቜረኸት ተጽግቢ።‛ (መዛ145፡16)። ከምቲ ኣቡዙ 
ጥቕሲ ተጻሒፉ ዖል፥ ኣምሊኽ ነቲ ቜረኸቱ ክመቕል ዛዯሇዮ ሰቡ ኢደ ከፊቱ እዩ ዛርኾ። 
ስሇዘ ዴማ እዩ ካቡ ኣምሊኽ ቜረኸት ዛዯሉ ሰቡ ምስ ኢዴ ኣምሊኽ ላሊ ክገቡር ዖዴሌዮ። 
ፍጹምን ቀጻሌነት ዖሇዎን ቜረኸት ኣምሊኽ ክንምቀሌን ክንመቅሌን እንተዴኣ ዯሉና ሓሇፋ ኵለ 
ቀሊጽም ኣምሊኽ ንዴሇ። ቡሓት ኣመንቲ ምስጢር እዖን ኣእዲው ስሇዖይተረዴኡ እዩ ቜረኸት 
ኣምሊኽ ንምርካቡ ቡቡሕን ዖይኣምሊኻዊን ነገር ዛኽርትቱ። እቲ ምስጢር እዖን ቡሩኻት 
ኣእዲው እተረዴአ ኣማኒ ግና ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ እዖን ኣእዲው እናነቜረ ካቡ ኣምሊኽ ክምቀል 
ንዖሇዎ መንፈሳዊ፡ ነፍሳውን ስጋውን ቜረኸታት ቡቡዛሕን ኩለ ሳዔን እዩ ዛምቀሌ። ቡርግጽ 
ኢዴ ኣምሊኽ ኣቡ እተዖርግሓቶ ኩለ ስፍራ ጽጋቡ ቜረኸት ኣል። ኣምሊኽ ጽጋቡ ቜረኸት 
ዛገቡረሌና ዴማ ንካሌኦት ክንርኽ (ቜረኸት ኣምሊኽ ንምምቓሌ) እዩ። ስሇዘ ተሪኽና 
ንካሌኦት ክንርኽ ኣቡ ትሕቲ እዖን ኣእዲው እነጽሌሌ ወሇድ ኮይንና ክንርከቡ ንጋዯሌ። 
 

ከምዘ ኩለ ክንርእዮ ዛጸናሕና ረቡሓ ኢዴ ኣምሊኽ ኣዛዩ ዒቡዪ እዩ። ስሇዛነ ዴማ ኢዴ 

ኣምሊኽ ኣቡ ማእከሌ ማሕቜር ዛግቡኣ ክቡሪ ክትሕዛ ክንጸምእ ይግእ። ኢዴ ኣምሊኽ ከምቲ 

ኣቡታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር ቡምሌኣት ትዒዪ ዛነቜረት ከምኡ ዴማ ኣና ክትዒዪ 

ክንጸምእን ይታ ከነጣጥሕን ኣልና። 
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ምዔራፍ ሽደሽተ 

ሕቡረት 

ቲ ኣቡ ግ.ሃ11፡26 ‚...ኣቡታ ማሕቜር ዒመት ምለእ ቡሕቡረት ነቜሩ...።‛ ዛቡሌ ቃሌ ነቲ 

እታ ማሕቜር ንዛነቜራ ሓዴነት ዖንጸርቕ መሌእኽቲ እዩ ዖሇዎ። ዒመት መመሊእታ 

ቡሓዯ ሕቡረት ምንሮም ዴማ ክሳዔ ክንዯይ ሓይሉ ሕቡረት እተረዴኦም ጀጋኑ 

ከምዛነቜሩ እዩ ዖርእይ። ኣቡዘ መወዲእታ ዖመን ኣቡ ቡሕ ማሕቜራት ይትረፍ ድ ዒመት፥ 

ሳሌስቲ ቡሓዯ ንምዃን ዛኸቡዯለ እዋን እዩ። እቲ ኣቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ዛነቜረ ወሇድ ግና 

ዒመት መመሊእታ ቡሓዯ ይነቡር ነይሩ። እዘ ቡርእሱ ቡጽሕና እዩ።  

እታ ኣቡ የሩሳላም ዛነቜረት ሃዋርያዊት ማሕቜር’ውን ቡሕቡረት ጸኒዒ ከምዛነቜረት ቅደስ ቃሌ 

ይነግረና እዩ። ‚ቡትምህርቲ ሃዋርያትን ቡሕቡረትን ቡምቘራስ እንጌራን ቡጸልትን ጸኒዕም 
ነቜሩ።‛ (ግ.ሃ2:42)። እቲ ሕቡረት ዛቡሌ ቃሌ ቡተዯጋጋሚ ኣቡ ግቡረ ሃዋርያት ተገሉጹ 

ምህሊው ዴማ፥ ሕቡረት ኣቡ ሃዋርያዊ ማሕቜር ሓራዊ መሇሇይን ቡዛሇዒሇ ዛስርሓለ ኣገዲሲ 

ህርይን ከምዛነ እዩ ዖነጽረሌና። ሕቡረት ንዛቡሌ ቃሌ ንምግሊጽ ዖገሌግለ ቡሕ ናይ ግሪኽ 

ቃሊት ኣሇው። ሓዯ ካቡኦም ዴማ እቲ ኣቡ ግ.ሃ2:42 ተገሉጹ ዖል ‚ኮይኖንያ‛ (koinonia) 

ዛቡሌ ቃሌ እዩ። ትርጉም እዘ ቃሌ ‚ሌዊ ጥምረት፡ ፍጹም ምትእስሳር፡ ስዴራበታዊ 

(በተሰዊ) ዛምዴና፡ ቡሓዯ ሓራዊ ዔሊማ ተሰማሚካ ምንር፡ ምምቓሌን ተሳታፍነትን ዖሇዎ 

ርክቡ…‛ ዛቡሌ እዩ። ቡተወሳኺ እቲ ‚ኮይኖንያ‛ ዛቡሌ ቃሌ ‚ሃርሞኒ‛ ዛቡሌ ትርጉም ኣሇዎ። 

ከም ዛፍሇጥ ሃርሞኒ ውህዯት ናይ ሙዘቃ እዩ። 

 

‚ኮይኖንያ‛ ኣቡ ማሕቜር 

ቡመንጽር እቲ ኣቡ ሊዔሉ ዛርኤናዮ ትርጉም ናይቲ ቃሌ ዴማ ኣቡታ ማሕቜር እቲኣ ዛነቜረ 

ሕቡረት እዘ ዛስዔቡ እዩ፡-   

 ኣፋዊ ወይውን ኣቡ ምእካቡ ጥራይ ዖየዴሃቜ ሕቡረት  

ቡሕ ጊዚ ቡዙዔ ሕቡረት ንምዛራቡ ኣዘና ፈጣናት እ እንተንና ቡግቡሪ እንትርጉሞ 

ግና ሒዯት ኢና። ኣምሊኽ ቡዙዔ ሕቡረት ንንውሕ ዛቜሇ እዋን ኯፍ ኢሌና ፊዯሌ 

ክንመሃር ዖይኯነስ ኣቡ ዔሇታዊ ህይወትና ክንነቡረለ እዩ ዛዯሉ። ኣቡ ሓንቲ ማሕቜር ክሳዔ 

ክንዯይ ሕቡረት ከምዖል ንምፍሊጥ ቍጽሪ እቲ መሰ ዖይኯነስ ኣቡ ናቡርኡ ከነስተቡህሌ 

እ 
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ኣልና። ምእካቡ ቜይኑ መርኣያ ሓዴነት ኣይኯነን። ስሇዘ ክንዮ ምትእኽኻቡ ዛከዯ ሓዴነት 

ንምህናጽ ኣፋዊ ካቡ ዛነ ሕቡረት ንውጻእ። 

 

 ስዴራበታውን ፍጹም ምትእስሳርን ዖሇዎ ሕቡረት 

እቲ ኣቡ መንጏ ቅደሳን ክህለ ዖሇዎ ሕቡረት ስዴራበታዊ ህይወት ክሃንጽ ዛኽእሌን 

ፍጹም ምትእስሳር ዖሇዎን ክኸውን ኣሇዎ። እዘ ኣቡ ኣንጾክያ ቡግቡሪ ስሇእተተርጏመ 

ንሰይጣንን ቡእኡ ንዛቅሇስ ምፍሌሊይን ስፍራ ዛቜሃሌ ኣይነቜሮን። ኣቡ ስዴራበታዊ 

ዛምዴና ዯሚቑ ዛርኤ ቡሕ ነገራት ኣል። ገሇ ኣቡነት ንምጥቃስ ዴማ ‚ስሌጣን ምኽር፣ 

ቡመንነትካ ምንር፣ ናይ ስራሕ ቡጽሒት /ግዯ፥እጃም/፣ ምትእምማን፣ ምዴግጋፍ፣ 

ሓዴሕዲዊ ምፍሊጥ፥ ግለጽነት፣ ቀረ ምዃን፣ ዯረትካ ምፍሊጥ፣ ጽሊሌ ምርካቡ…‛።  

 

 ንሓዯ ዛቡጻሕ ዔሊማ ዛግቜር ተወፋይነት 

ኣቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ኣቡ መንጏ እቶም ቅደሳን ዛነቜረ ሕቡረት ንሓዯ ዛቡጻሕ ዔሊማ 

ዛግቜር ተወፋይነት ከምዛነቜሮ ይፍሇጥ። ኣቡ ሃዋርያዊት ማሕቜር ክትእከቡ ስሇዖልካ 

ጥራይ ዛእከቡ ዖይኯነስ፥ ዛቜጽሖ ንጹር ዔሊማ ዖሇዎን ንምቡጽሑ ዴማ ዋጋ ዛኸፍሌን 

ህዛ እዩ ዛርከቡ። ከም ሃዋርያዊ ወሇድ መጠን እቲ ክቅሌሰና ቡኣምሊኽ እተዋህቜና ዔሊማ 

ቡመን መጺኡ ቡዖየገዴስ ገዙእ ርእስና ከነግዛኣለን ህይወትና ክንውፍየለን ይግእ።  

 

 ካቡ ስስዓ ሓራ ዛወጸ ተሳታፍነት 

እቲ ኣቡታ ማሕቜር ዛነቜረ ሕቡረት፣ ካቡ ዛነ ዒይነት ስስዓ ወይ ፍትወት ርእሲ ሓራ 

ዛወጸ እሞ ኣቡ ነፍስ ወከፍ ጉዲይ ናይ ሓዯ ኣካሌ ተሳታፍነት ቡዖሇዎ መሌክዔ እተሃንጸን 

ነቲ ዖልካ መንፈሳዊ፡ ነፍሳውን ስጋውን ርካቡ ምምቓሌ ዛሰረቱ ኣካይዲ ዖሇዎን እዩ ነይሩ። 

ኣቡታ ሌክዔ ትርጉም ሕቡረት እትግንዖቡ ሃዋርያዊት ማሕቜር ኣቡ ገዙእ ርእስኻ ጥራይ 

እተሓጽረ ጸቡ ኣካይዲ የሌቢን። ነፍስ ወከፍ ንቡጻዩ ክነቡር ገዙእ ርእሱ ይውፊ፡ እቲ ሓዯ 

ንጥቕሚ እቲ ካሌእ ቡምሌኣት ይነቡር። ኣቡኣ ዛፈሪ ወሇድ ህጉን ዴላቱን ካሌኦት ካቡኡ 

ንሊዔሉ ተሳጊሮም ምርኣይ እዩ። ካቡ ኣነ ምሌ ንስኻ ዛቡሌ፡ ካቡ ንኣይ ምሌ ንካሌኦት 

ምሌ ዛመርጽ ህዛ፣ ኣቡ ከም ኣንጾክያ ዛኣመሰሊ ሃዋርያውያን ማሕቜራት እዩ ዛርከቡ።   

 

 ውህዯት ኣቡ ፍሌሌይ 

ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ‚ኮይኖንያ‛ ዛቡሌ ቃሌ ሃርሞኒ ዛቡሌ ትርጉም ኣሇዎ። ሃርሞኒ 

ዴማ ውህዯት ናይ ሙዘቃ እዩ። እተፈሊሇዩ መሳርሒ ሙዘቃታት ተወሃሂድም ሓዯ ዚማ 

ንምምጻእ ንዛሕሇፍ መስርሕ ዴማ የመሌክት። ስሇዘ ሕቡረት ክሕሰቡ እንከል ፍሌሌያት 

ከምዖየሌቢ ወይ ቡኹለ ነገር ሓዯ ምዃን ተገይሩ ክሕሰቡ ኣይግእን። እቲ ዖል ፍሌሌያት 

ከመይ ኣለ ናቡ ሓዯ ውህዯት ይመጽእ እሞ ጽሌዋ ይፈጥር ጥራይ ክሕሰቡ ኣሇዎ። ነዘ 



ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 
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ሓቂ ተግራዊ ቡምግር ጽሌዋኣ ኣቡ ቡሕ ቢታታት ንዖስፍሐት ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር 

ቜዘ መዲይ ክንመስሊ ይግቡኣና እዩ።  

 
ሕቡረት ዛቡሌ ሓሳቡ ኣቡ ኣንጾክያ ካቡቶም እቲ ወሇድ ኣቡ በት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅደስ 

ዛመሃሮም ኣርእስታት ሓዯ ኣርእስቲ ዖይኯነስ ህይወት እቲ ወሇድ እዩ ነይሩ። ቡኻሌእ ኣቜሃህሊ 

ሕቡረት ቡከናፍርካ እትዙረቢ ነገር ዖይኯነስ ቡህርይን ተግርን እትኖ ምዃኑ ኣጸቑ 

ዛርዲእ ወሇድ እዩ ነይሩ። ኣቡ ሃዋርያዊት ማሕቜር ሕቡረት ኣሕዋት እቲ ዛሇዒሇ ግምት ዛወሃቢን 

ናቡ ዒቜይቲ ነገራት ዴማ መሳገሪ ኯይኑ ዖገሌግሌን ኣውራ ነገር እዩ። ሽግር ናይ ዛቜዛሐ ኣማኒ 

እዙ ሃገር ነቲ ክነቡሮ ቡኣምሊኽ ዛጥሇቢ ኵለ፣ ዛርዛር ሓሳቱ ኣቡ ምፍሊጥ (ቡዛርዛር ክመሃር 

ኣቡ ምዴሊይ) ጥራይ ዖዴሃቜ ኣካይዲ ዛኸይዴ ምዃኑ እዩ። እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረ ወሇድ ግና 

ነቲ ኣቡ ህይወቱ ክንጸረቕ ዛዯሌዮ ኵለ ቡዖይ ምኽሌካሌ ዖንጸርቕ ቡምዃኑ ሕሌፊ ነይሩዎ 

እዩ። ህጊ ኣምሊኽ ዴማ ነቲ ዛንገረሌና ሓሳቡ ኣምሊኽ ኣቡ ይታ እነምጽእ ክንከውን እዩ።  

ማክ ኣርተር ቡዙዔ መሰረት ክርስትያናዊ ሕቡረት ክገሌጽ እንከል ‚ህሊዌ የሱስ እዩ‛ ይቡሌ። 
ቡርግጽ ንክንሓቡር ዛገቡረና ናይ ክርስቶስ ህሊዌ እዩ ክኸውን ዖሇዎ። ቡዖይ ናይ የሱስ ህሊዌ 
ክመጽእ ዛኽእሌ ሕቡረት ስሇዖየሌቢ ቅዴምን ሓሇፋ ኩለን ንየሱስ ክንዯሌዮ ኣልና። ንሱ ወሲኹ 
‚ህርያት ክርስትያናዊ ሕቡረት ምምቓሌ እዩ‛ ይቡሌ። ንዅለ እቲ ዖልካ መንፈሳዊ፥ ነፍሳውን 
ስጋውን ርካቡ ምስ ካሌኦት ክትማቐሌ ምኽኣሌ እዩ። ንጠንቂ ምፍራስ ክርስትያናዊ ሕቡረት 
ኣመሌኪቱ ዴማ ‚እቲ ዛዒቜየ ጠንቂ ምፍራስ ሕቡረት ሓጢኣት እዩ‛ ይቡሌ። ስሇዘ ንክርስቶስ 
ቡምዴሊይን ምሿምን ኣቡ ንሓዴሕዴና ዴማ ቡምምቓሌ ካቡቲ ሕቡረትና ዖቜሊሹ ሓጢኣት ገዙእ 
ርእስና ቡምርሓቕ ንመሊሇስ።  
 

 
ጥዐይ ሕቡረት ዖሇዋ ማሕቜር ንምህናጽ ክስዒቝ ዛግቡኦም መምርሒታት 

 
 ቡፍቕሪ ከመይ ጌርካ ከምዛንቜር ምምሃር 

ኣቡ ሓንቲ ማሕቜር ሕቡረት ናይ ዖይምህሊው ምኽንያት እንሓሳእ ዋሕዱ ናይ ኣፍሌጦ 

ኯይኑ እዩ ዛጸንሓካ። ስሇዘ ኣቡዘ ኣርእስቲ ዒሚቕ መጽሓፍ ቅደሳዊ ምህሮ ምሃቡ 

የዴሉ። የሱስ ነቲ ዛቜዛሐ ጊዘኡ ዯቀመዙሙርቱ ንሓዴሕድም ከመይ ገይሮም ክፋቐሩ 

ከምዖሇዎም ቡምምሃር እዩ የሕሉፍዎ። ፍቕሪ ሓዴሕዴ ትእዙዛ እዩ። ግናኸ ቡከምኡ 

ዛመጽእ ስሇዖይኯነ ንመሰ ኣምሊኽ ቡፍቕሪ ከመይ ገይሮም ከም ዛነቡሩ ክንምህሮምን 

ከነርእዮምን ኣልና።  
 

 ኣቡ መንጏ ኣገሌገሌቲ ሓዴነት ክህሌው ምግር 

እቲ መሰ ናይ ኣምሊኽ ንሓዴሕደ ክፋቐር ትዯሉ ማሕቜር፣ ኣገሌገሌቲ ኣቡ ንሓዴሕድምን 

ምስ ካሌኦት ኣገሌገሌትን ቡፍቕሪ ከምዛነቡሩ ጌራ ክትሃንጾም ኣሇዋ። እቲ ኣቡ መንጏ 



ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 
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ኣገሌገሌቲ ዛህለ ፍቕሪ ነቲ መሰ ቡፍቕሪ ክነቡር ዴርኺት እዩ ዛፈጥረለ። ቡፍቕሪ 

ጸሇውቲ ኣገሌገሌቲ ኣቡ ዖሇውዋ ማሕቜር እቲ መሰ ነቲ ክሕዜ ዖሇዎ መንፈሳዊ ሕቡረት 

ከይሕዛ ዛኽሌክል የሌቢን። ኣቡ መንጏ መገሊግሌቲ ማሕቜር ክመጽእ ዖሇዎ ሓዴነት ምስ 

ዛመጽእ፥ ቡሕ ናይ ኣጋንንቲ ውዱታት ከንቱ ከምዛኸውን ኣነ ምስክር እየ። ካቡቲ 

እተጸመዴናዮ ዔዮ ኣምሊኽ ንምፍንቃሌ እተሰንዯወ ናይ ኣጋንንቲ ግዲማውን ውሽጣውን 

መጥቃዔቲ ቜቲ እተሃንጸ ስዴራበታዊ ህይወት ናይ ኣገሌገሌቲ ከል ጌና ክፈሽሌ ተዒዘቜ 

እየ። ስሇዘ ዴማ እዩ ሓሇፋ ዛነ ነገር ኣቡ መንጏ ኣገሌገሌቲ ሓዴነት ክህነጽ ዋጋ 

ምኽፋሌ ዖዴሉ።  

 

 ሓዴነት ንዛወቅዐ ሰትን ነገራትን ምውጋዴ 

ሰይጣን፥ ሓዴነት ቅደሳን ንምውቃዔ ቡከናፍሮም ህርያቶምን ምህሮኦምን ንዛጥቀመልም 

ሰት ዋሊውን ኣመንቲ ይኹኑ ዛግቡኦም መአረምታ ወይ ቅኑዔ ስጉምቲ ቡምውሳዴ 

ሓዴነት ማሕቜር ምሕሊው ይከኣሌ እዩ። ሓንቲ ማሕቜር ካቡ እትሓሌፎ ጽንኩር ነገራት 

ሓዯ፣ እቶም ኣቡ ማእከሊ ንምፍሌሊይ ዛሰርሑ ሰት ዖሕሌፍዋ እዩ። ነዘኣቶም መንፈሳዊ 

የዑንትና ኣቡርሂና ክሳዔ እነሇሌዮም፥ ኣሇሉና ዴማ ግቝእ ስጉምቲ ክሳዔ እንወስዴ ኣቡ 

መንጏ ኣሊት ማሕቜር ከይተሓጽረ ንገሇ ኣሊት ምስ ኣገሌገሌትን መራሕትን ንምፍሌሊይ 

ዛዒሇመ እኩይ ስራሕ ይሰርሑ እዮም። እዘ ክሳዔ ዖይተፈወሰ ንቡሕ ምዔናው ምኽንያት 

ዛኸውን ነቓዔ ይፈጥረሊ እዩ።  

 
ኣቡታ ዖልናያ ማሕቜር ምፍሌሊይ ከይህለ ንዯሉ ሰት እንተዴኣ ኯይንና መእስቲ ካሌኦት 
መእስትና ክኑ ኣይነፍቅዴ። ኣቡ መንጏ ክሌተ ሰት ዖይምስምማዔ ኣቡ እንዔዖቜለ 
እዋን፣ ቃሌ ዔርቂ ከምዖልና መጠን ፍቕሪ ንምንጋስ ንትጋህ ዯኣ እምቜር ምስ ሓዯ ሰቡ 
ኣይንወግን። ገሇ ዖይግር ህርይ ዖሇዎም ኣመንቲ ቡዙዔ መእስቶም ዖየሇ ታሪኽ 
ከዖንትውሌካ ይኽእለ ምዃኖም ተረዱእካ ቡንቍሕ መንፈስን እተኸፍተ የዑንትን 
ተመሊሇስ። ጌጋ ንዛረኸቡካለ ኣካሌ ዴማ ግንሓዮን ንምሌዋጡ ስራሕን። እሾኽ ጏኒን ጸያቂ 
መኣዱ ፍቅርን ንዛኑ ሰት ዴማ ናይ ምቕሊዔን ካኻ ናይ ምርሓቕን ሓሊፍነት ከምዖልካ 
ክስወጠካ ይግእ።  
 
ነቶም እኩይ ተግር ዛዒዩ ሰት ሸሇሌ ምሌ ግና ኣቡ መወዲእታ ምፍሌሊይ፥ ምቡትታን 

ናይ ቅደሳን ጥራይ ከም ዛዔጸድ ክንስሕቶ የቡሌናን። ነዜም ከምዘኣቶም ናይ ምግናሕን 

ምጥንቓቕን ተግር ዴሕሪ ምውሳዴ ክምሇሱ ምስ ዖይክእለ፣ ካቡ ማሕቜር ክእሇዩ ምስ 

እንገቡር ንኣምሊኽ ከስምሮ ዛኽእሌ ሓዴነት ኣቡ ማሕቜርና ክመጽእ ከል ክንርእዮ ኢና። 

ከምኡ ዴማ ኣቡ ኣካይዲ ማሕቜር ሓዴነት ክወቅዔ ዛኽእሌ ሌምምዲት ክቀሊቐሌ እንከል 

ቡኣጋ ፍታሕ ምንዲይ የዴሉ። ንኣቡነት ካቡ ሶት ማሕቜር እተኸወሇ ዛነ ዒይነት 

ኣገሌግልታትን ምትእኽካቡን ቡኣጋ ክፍወሱ የዴሉ። መራሕቲ ማሕቜር፣ ንኵለ እቲ 
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እናሓዯረ ዛገዛፍ ነቓዔ ዛፈጥር ምትእኽኻትን ሌምምዲትን ቜቲ እተዋህቢም ናይ 

መሪሕነት ስሌጣን ክዒግትዎ ክኽእለ ኣሇዎም። 

 

 ንስሌጣናት ምኽር 

ኣቡ ማሕቜር ቡኣምሊኽ ዛሽየሙ ስሌጣናት ኣሇው። ነዜም ካቡ ኣምሊኽ ስሌጣን እተቐቜለ 

ኣገሌገሌቲ ምኽርን ትእዙዜም ምስዒቡን ዴማ ሓዯ ካቡ ቡለጻት መገዴታት ሓዴነት 

ንምህናጽ እዩ። ምፍሌሊይ ዛመጽእ ዴማ ሌቡና ንስሌጣናት ዖሇዎ ኣኽቡሮት ከጥፍእ 

ክጅምር እንከል እዩ ዛመጽእ። እቲ ንእኦም ዛቐቡአ ወይ ዛሾመ ኣምሊኽ ቡእኦም ኣለ 

ከምዛመርሓና ቡምስትውዒሌ ገዙእ ርእስና ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ መሪሕነቶም ከነግዛእ ኣልና። 

ናቡ ሓዴነት ዖምጽኣና እቲ ቡእኦም ዛፍታሕ ቅቡኣት፣ ምህሮ፣ ራእይ.. ቡምዃኑ ትሕት 

ኢሌና ክንግዛኦም ይግእ። ዒሇወኛ ህርይ ሒዛና ቡምምሌሊስ ንመጻኢ ህይወትና ይኹን 

ንህሌው ኣካይዲ እታ ዖልናያ ማሕቜር ኣይነቜሊሹ። 

 

 ቡመንነትካ ምንር 

ኣቡ ኣካሌ ክርስቶስ፥ ሓዴነት ኣቡ ምውቃዔ እቶም ቀንዱ ተዋሳእቲ እቶም ንገዙእ ርእሶም 

ቡሌክዔ ፈሉጦም ዖይመሊሇሱ እዮም። ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ኣቡታ ቡኣምሊኽ እተመዯቜትለ 

ቢታ ክኣቱ እንተዴኣ ኽኢለ ምስ ካሌኦት ዖዲፍእ ምንም ምኽንያት ክህለ ኣይክእሌን እዩ። 

ዔዮኻ ኣሇሉኻ ዔዮኻ ንምግር ትተግህ ክሳዔ ዛሃልኻ ኣንጻር ካሌኦት ክትትንስእ ጊዚ 

ኣይህሌወካን። ልሚ ኣቡ ሕቡረት ቅደሳን ምንት ዛቜዛሕ ዖል ዔዮኦም ዛሓዯጉ ሰት 

እናቜዛሑ ይኸደ ስሇዖሇው እዩ። ኣቡ ስራሕ እተጸምዯ ሰቡ ንኣካሌ ክርስቶስ ኣቡ ምህናጽ 

ዯኣ እምቜር ኣቡ ምቡታን ኣይጽመዴን እዩ። ስሇዘ በተክርስትያን ሓዴነታ ክትሕለ 

እንተዴኣ ዯሌያ ነፍስ ወከፍ ኣካሌ ነቲ ኣቡ ህይወቱ ዖል ምኽሪ ኣምሊኽ ክፈሌጦ ምስ 

ካሌኦት ቡጾቱ ተመሊሉኡ ክሰርሕ ከተቜራትዔ ኣሇዋ። 

 

 ነኣሽቱ ሕቡረታት ምፍጣር 

ነኣሽቱ ሕቡረታት ኣቡ ማሕቜር ቡምፍጣር ንቡምሌእታ ማሕቜር ናቡ ሓዴነት ከተምጽኣ 

ይከኣሌ እዩ። እቲ ሓሇቓ ሶት የሱስ ንዯቀመዙሙርቱ ቜቡጽምዱ ቡምሌኣኽ ነኣሽቱ 

ሕቡረታት ቡምፍጣር ነቲ ዒቡዪ ሕቡረት ይሃንጾ ነይሩ። ገሇ ኣቡነታት ንምጥቃስ፦  

 ወንጌሌ ንምዛርጋሕ ቜቡጽምዱ (ማር6፡7) 

 ፋሲካ ከዲሌው ክሌተ ካቡኦም (ለቃ22፡8) 

 ትርኢቱ ቡምቅያር ክቡሪ ዖርኣዮም ሰሇስተ እዮም (ማቴ17፡1-) 

 ቡሓር ዛጽሌዩ ሰሇስተ ናቡ ጌቴሴማኒ ወሲደ (ማቴ26፡37)።  
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ኣቡ ኣስማት እቶም 12 ዯቀመዙሙርቱ እንተዴኣ ኣስተቡሂሌና’ውን ቜቡኽሌተ መቒሌዎም 

ኢና እንረኽቢ (ማቴ10፡2-4 ግ.ሃ1፡13)። የሱስ ምስ ሞተ ይኹን ካቡዙ ምዴሪ ናቡ ሰማይ 

ምስ ዏረገ እዜም ቜቡጽምዱ ቡሕ ነገር ዖርኣዮም ዯቀ መዙሙርቲ ተግሮም ቜቡኽሌተ 

እዮም ቐጺልሞ (ዮሃ20፡2-3 ግ.ሃ3፡1 4፡1,13)። የሱስ ቜቡሰሇስተ እናወሰዯ ቡሕ ነገር 

ዖርኣዮም (ያእቆቡ፡ጴጥሮስ፡ዮሃንስ) ካቡቶም ዲሕራይ ናይ ምለእ ማሕቜር መራሕቲ ምዃን 

ዛቜጽሑ እዮም። እዘ ከኣ የሱስ ቡዔሊማ ይገቡሮ ከምዛነቜረን ጸጋኦምን መጻኢኦምን ርእዩ 

ክጸሊሇውን ክዯጋገፉን ንዛኽእለ ቡሓር ከምዛገቜሮም እዩ ዖመሊኽተና።  

ስሇዘ ቡለጽ ሕቡረት ክትሃንጽ እትዯሉ ማሕቜር፣ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ናይ ህይወቱ ዯጋፊ 

ዛኸውን ሰቡ ክረክቡ ከተቜራትዔ፣ ቜቡጽምዱ ምዃን ከምጽኦ ንዛኽእሌ መንፈሳዊ ነገር 

(መክ4፡9-12 ማቴ18፡20) ኣቡ ግምት ቡምእታው ቜቡኽሌተ ዛኸደ ሰት ከተቡዛሕን 

ነኣሽቱ ሕቡረታት ከተሰስንን ኣሇዋ።   

 

 ዴኻም ሓዴሕዴካ ምትእምማን 
ቅደስ ቃሌ ‚…ምእንቲ ኽትፍወሱ ንሓዴሕዴኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ…።‛ ይቡሌ 
(ያእ5፡16)። ዴኻምካ ዖይምእማን ነቲ ካቡ ኣሕዋት ክትረኽቢ ዛግቡኣካ ዯገፍ ካቡ ምርካቝ 
ክትክሌከሌ እዩ ዛገቡረካ። ቡሓት ህይወቶም ኣቡ ዖይጽቝቕ ኵነታት ከምዖሊ እናረኣይዋን 
እናፈሇጥዋን ንኣሕዋቶም ክእመኑ ስሇዖይዯሌዩ ግና ኣቡ ቡሕ መጥቃዔታት ኣጋንንቲ 
ክወዴቑ ተገዱድም እዮም። ቡዙዔ ዴኻምናን ሓጢኣትናን ቡፍሊይ እቶም ዛምሌከቶም 
ኣሕዋት ክፈሌጡ ኣቡ ምግር ክንዛሕሌ ኣይግእን። ሓጢኣትካ ምእማን ክቜሃሌ እንከልና 
ግና፣ ንኵለ እቲ ዛገቜርናዮን ዛንናዮን ንዛነ ዛረኸቡናዮ ኣማኒ ክንዙረቡ ኣልና ማሇት 
ከምዖይኯነ ክንጽረሌና ኣሇዎ። ነቶም ህይወትና ኣቡ ምሌዋጡ ዒቡዪ ግዯ ዖሇዎም 
ኣገሌገሌትን ኣቡ ቀረና ዖሇው ቅደሳንን ግና ዴኻምና ቡዖይ ምሕእ ክንእመን ይግእ። 
ስሇዘ በተክርስትያን፣ ሓጢኣት ሓዴሕዴ ቡምትእምማን ንምፍዋሱ ዛተግሁ ቅደሳን 
ክህሌውዋ ክትምህር፣ ክትእዛዛን ከተቜራትዔን ዖሇዋ።  

 
 ይቕረ ምቡህሃሌ 

ከም ሰት ቡሕ እተፈሊሇየ ህርይ፣ ዴሕረ ይታን ዯረጃን ስሇዖልና ቡቡሕ ነገራት 
ክንፈሊሇ ህርያዊ እዩ። ክርስትያናት ስሇዛንና ጥራይ ካቡ ዛነ ዒይነት ቜዯሌ ሓራ ኢና 
ማሇትውን ስሇዖይኯነ ዛነ ዒይነት ዖይምስምማዔ ኣቡ ዖጋጥመለ እዋን ሌቡና ንይቕሬታ 
ከነዲለን ከንትሕትን ይግእ። ንሓዴሕዴና ይቅረ ክንቜሃሃሌ ተኣዘዛና ኢና (ኤፌ4፡32 
ቆላ3፡13)። ኣቡ ካሌእ ጽሑፍ’ውን ‚ምስ መእስትኻ ዴማ ገና ኣቡ መገዱ ኸልኻ፡ 
ቀሌጢፍካ ምስኡ ተዏረቕ።‛ ይቡሌ (ማቴ5፥25)። ሓዯ መዒሌቲ ንስኻ ወይ ንሱ ካቡ መገዱ 
ህይወት እትእሇይለ (እትሞቱለ) ጊዚ ስሇዖል እዩ ኣምሊኽ ከምኡ ዛቜሇ። ስሇዛነ ዴማ 
ጊዚ ከልካ ተፈታሕን ፍታሕን። ይቅረ ናይ ምቡህሃሌ ሌምዱ ከም ህሉ ቡምትእትታው 
ኣቜርቲዒ እትጽዔር ማሕቜር ኣሰር እተን ቀዲሞት ቡለጻት ማሕቜራት ቡምስዒቡ ቡሕ 
ጽሌዋ ክትፈጥር ትኽእሌ እያ።   
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 ንሓዴሕዴካ ምጽሊይ  
ቡዙዔ ምጽሊይ ክሓስቡ እንከልኹ ሓዯ ዖዯንቐኒ ግሩም ኣቜሃህሊ እየ ዛዛክር። እቲ ምስሊ 
‚እቶም ሓሮም ዛጽሌዩ ሓሮም ይነቡሩ‛ ዛቡሌ እዩ። ቡርግጽ ኣቡ ንሓዴሕዴና 
ስሙራት ኯይንና ክንቅጽሌ ካቡቲ ክንገቡሮ ዛግቡኣና ነገር ሓዯ ስሇ ሓዴሕዴና ምጽሊይ 
እዩ። ስሇ ሓዴሕዴና ምጽሌሊይ መሰረታዊ ነገር እዩ። ስሇዘ ሓንቲ ማሕቜር ኣቡ መንጏ 
ኣሊታ ቡቐሉለ ዖይፈርስ ሕቡረት ንምህናጽ ሓዴሕዲዊ ጸልት ክህለ ክትተግህ ኣሇዋ። 
ቡርግጽ ፍለይ መዯት ቡምስራዔ ይኹን ናይ ምጽሌሊይ ጸዒት ኣቡ ሌ ቅደሳን 
ቡምስራጽ ሓዴነት ክትሕለ ትኽእሌ እያ።  
 

 ንዖጋጥሙ ሽግራት ኣምሊኻዊ ፍታሕ ምንዲይ 
ዛነት ማሕቜር እተፈሊሇየ ሽግራት ቜቡእዋኑ የጋጥማ እዩ። ቡዖጋጠመ ሽግር ግና ኣቡ 
ዖሊቶ ዯው ክትቡሌ ወይ ዴሕሪት ክትምሇስ ዖይኯነስ ኣምሊኻዊ ፍታሕ ንምንዲይ ምስ 
መንፈስ ቅደስ ክትሰርሕ ኣሇዋ። ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ሓዯ እዋን ምህሮ ፈሪሳውያን ዛሓ 
ሰት ኣቡ ማእከሊ ዛነዛሕዎ ምህሮ፥ ምፍሌሊይ ምስ ኣስዒቜሊ ቡዯገፍ ናይ የሩሳላም 
ማሕቜር ቡመንፈስ ቅደስ ካቡ ምቡትታን ተሓሌያ እያ (ግ.ሃ15)። ኣገሌገሌቲ ማሕቜር ዛነ 
ዒይነት ሽግር ምስ ዖጋጥም ኣቡ ቅዴሚ ኣምሊኽ ክቐርቝን ነቲ ንሱ ዛህቢም መንፈሳዊ 
ቡርሃን ቡምስዒቡ ስጉምትታት ምስ ዛወስደን ንሕቡረት እታ ማሕቜር ናቡ ንቝር 
ክመሌስዎ ይኽእለ እዮም። ቡዙዔ ንዖጋጥሙ ሽግራት ኣምሊኻዊ ፍታሕ ምንዲይ ኣቡ 
ምዔራፍ ሽደሽተ ናይዙ መጽሓፍ ቡዛርዛር ክንርኢ ኢና። 
 

ነዜም ኣቡ ሊዔሉ ዛርኤናዮምን ካሌኦት ካቡ ኣምሊኽን ናይ ኣምሊኽ ሰትን እንምሃሮም 
መምርሒታት ቡምስዒቡ ኣቡታ ዖልናያ ማሕቜር ሓዴነት ክንሃንጽ ንኽእሌ ኢና። እቲ እተሃንጸ 
ሓዴነት ተመሉሱ ንኣና ዛሃንጽን ዖርቡሕን ቡምዃኑ ዴማ ኣቡ መወዲእታ ክንሕጏሰለ ኢና። 
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ምዔራፍ ሸውዒተ 

ሌግሲ 

ዙ ማሕቜር ምምቓሌ ቡዛሇመዯ፡ ገንዖቝ ኣቡ ዔዮ መንግስቲ ኣምሊኽ ምውፋይ 

ቡዖይከቡድ ወሇድ እተመሌኤት ማሕቜር እያ ነይራ። ነዘ ዖረዴእ ሓዯ ታሪኽ 

ንመሌከት። ሓዯ እዋን ኣጋቢስ ዛቜሃሌ ነቡዪ ኣቡ ማእከሌ ኣንጾክያ ኣቡ ኵሊ ዒሇም 

ቡርቱዔ ጥሜት ከም ዛኸውን ተነቡዩ። እዘ ትንት ኣቡ ዖመን ቄሳር ቅሊውዳዎስ ምስ ተፈጸመ 

እቶም ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜሩ ቅደሳን ነቶም ኣቡ ይሁዲ ዛነቜሩ ኣሕዋቶም ነፍስ ወከፎም ከከም 

ዒቕሙ ረዴኤት ንምሃቡ መዱቢምን ከምኡ ጌሮምን። ‚..እቶም ዯቀ መዙሙርቲ ነፍሲ ወከፍ 
ከከም ዒቕሙ ነቶም ኣቡ ይሁዲ ዖሇው ኣሕዋት ረዴኤት ኪሰደልም መዯቝ። ከምኡ ገይሮም ከኣ 
ቡኢዴ ቜርናስን ሳውሌን ናቡቶም ሽማግሇታት ሰዯዴዎ።‛(ግ.ሃ11፡27-30)። 

ነዖን ኣቡ ሊዔሉ እተጻሕፋ ፍቕዴታትን ካሌኦት ናይ መጽሓፍ ቅደስ ሓሳትን መሰረት ቡምግር 

ቡዙዔ ሌግሲ ናይ ሃዋርያዊት ማሕቜር ገሇ ኣገዲሲ ሓሳቡ ክንርኢ፥ 

 ንእተዋህቜ ትንታዊ ቃሌ መሰረት ዛገቜረ ሌግሲ 

እቲ ቜቶም ቅደሳን እተዋህቜ ገንዖዊ ሌግሲ መሰረቱ ቡነቡዪ ኣጋቢስ ዛመጸ ትንታዊ ቃሌ እዩ። 

እኵሌ ተረፍ ገንዖቡ ምስ ሓዛካን ህ ምስ ቜሇካን ምሌጋስ ዛከኣሌ እዩ። እቲ ዛዒቜየ ግና 

ንትንታዊ ቃሌ መሰረት ጌርካ ወይ ዴማ ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ እትሌግሶ ሌግሲ እዩ። 

ንሌግሲ ዛዴርኽ ትንታዊ ቃሌ ዴማ ቡቐጥታ ናኻ ወይውን ቡመገዱ ካሌኦት ክመጽእ 

ይኽእሌ እዩ። ኣቡዙ ምዴሪ እዘኣ ዛዴሇ ዖል ወሇድ፥ ቃሌ እቶም ኣምሊኽ ቜቡእዋኑ ዖተንስኦም 

ነቡያት ሃዋርያት እናሰምዓ ኣእዲው ዛፈትሕ ወሇድ እዩ። እቲ ገንዖቝ ኣቡ ኢዴ ኣምሊኽ ከም 

ኣጽዋር ከገሌግሌ ቡትንታዊ መሪሕነት ዛፈትሕ ወሇድ ንስራሕ ኣምሊኽ ምቹእ ወሇድ እዩ። 

 ንካሌእ ማሕቜር ምሌጋስ 

እቲ ቜቶም ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜሩ ቅደሳን እተዋጽኤ ገንዖቡ ናቜይ እዩ ከይደ? ነቶም ኣቡ ይሁዲ 

ዖሇው ኣሕዋት ረዴኤት ንክኸውን እዩ ተዋሂቝ። እዘ ከኣ እቲ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ሌግሲ ኣቡ 

ኣሊታ ጥራይ እተሓጽረ ከምዖይኯነ እዩ ዖረዴኣና። ካሌኦት ማሕቜራት ካቡኣ ንዖዴሌየን ክወስዲ 

ኣእዲዋ ትዛርግሕ ኣቡነታዊት ማሕቜር እያ። ሓዯ እዋን ኣምሊኽ ከምዘ ኢለኒ ‚እቲ ክመጽእ 
እትዯሌይዎ ነገር ንካሌኦት ማሕቜራት ቡምዴጋፍውን ከተምጽእዎ ከም እትኽእለ ተረዴኡ‛። 

ነተን ኣቡ ዔዮ ዖሇዋ ማሕቜራት ኣቡ ክንዱ ንዔንቅጸን ቡትሕዛቶና ንምግሌጋሌ ኣእዲውና 

እ 
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እንተንዛርግሕ ክንዯይ’ኮን ቜረኸት ኣምሊኽ ኣቡ ማሕቜርና ምኾነ። እዘ ኣቋራጭ መገዱ ቜረኸት 

ክንቡል እ እንተዖይከኣሌና ሓዯን ቡለጽን መገዱ ቡሌጽግና ምዃኑ ግና ንእመን። 

 ነፍስ ወከፍ ይሌግስ 

ኣቡ ማሕቜር ቡሌግሲ ዛሳተፉ ሃቡታማት ወይ ቡሕ እቶት ዖሇዎም ሰቡ ትካሌ ዖይኯነስ ቡዖል 

እቲ መሰ እዩ። ኣቡ ሃዋርያዊት ማሕቜር ሌግሲ ከም ሓዯ መሇሇይ ጠይ ወይ ሕሊገት (core 

values) ስሇዛነ ነፍስ ወከፍ ሰቡ  ንሌግሲ ኣእዲው ይዛርግሕ እዩ። ሃዋርያዊ ወሇድ ነቲ ዖሇዎ 

ዒቡዪ ጸጋ ንኣምሊኽ ቡዖሇዎ ኹለ ንምግሌጋሌ እዩ ዛጥቀመለ። ‚እቶም ዛኣመኑ ዅሊቶም ሓንቲ 
ሌቡን ሓንቲ ነፍስን ነቜሩ፡ ቡኹለ ቡርኪ ነቜሩ እምቜር፡ ሓዯ እ ኻቡ ገንዖቝ፡ እዘ ናተይ እዩ፡ 
ዘቡሌ ኣይነቜሮምን። ሃዋርያት ከኣ ቡቡሕ ሓይሉ ቡዙዔ ትንሳኤ ጏይታና የሱስ ክርስቶስ 
ይምስክሩ ነቜሩ፡ ኣቡ ኰልም ከኣ ዒቡዪ ጸጋ ነቜረ።‛ (ግ.ሃ4፡33-34)። 

ሌግሲ ፍረ ቡጸጋ ምዔይ እዩ። ስሇዛነ ዴማ እቲ ቡጸጋ ዛዒቜየ ሰቡ ጥራይ እዩ ክገቡሮ 

ዛኽእሌ። ቡጸጋ እናዒቜና ምስ እንኸይዴ ናይ ሌግሲ ህርያት ቡምሌኣት ኣቡ ህይወትና 

ክንጸረቕ እዩ ዛጅምር። ሓዯ ኣማኒ ቡጸጋ እናዒቜየ ክኸይዴ እንከል ካቡ እቶቱ 10% (ዔሽር) 

ጥራይ ናይ ጏይታ ከምዛነ ኣይሓስቡን። ቡዖል ትሕዛቶኡ ናይ ጏይታ ምዃኑ ስሇዛርዲእ 

ንጏይታ ክንዯይ ክህቢ ዖይኯነስ፥ ጏይታ ኣነ ክንዯይ ክወስዴ እዩ ዖፍቕዯሇይ  እዩ ዛቡሌ። ኣቡ 

ርእሲ እዘ ዴማ ዔሽር ምምጻእ ምሌክት ሌግሲ ከምዖይኯነ ከነስተውዔሌ ኣልና። ቡሓት እቲ 

ዖምጽእዎ ዔሽር ኣዛዩ ቡሕ ስሇዛነ ጥራይ ሇጋሳት ዛኑ ይመስልም እዩ። ዔሽር ግና 

ንኣምሊኽ እንከፍል ግዳታ ዯኣ እምቜር እንህቢ ሌግሲ ኣይኯነን። ሌግሲ ክንዮ ዔሽርካ እተምጽኦ 

ናይ ፍታው ህያቡ እዩ።  

 ነፍስ ወከፍ ከከም ዒቕሙ ይህቡ 

ከምቲ ኣቡቲ ጽሑፍ ዖል እቶም ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜሩ ቅደሳን ከከም ዒቕሞም ነቶም ናይ ይሁዲ 

ኣሕዋት ሇጊሶም እዮም። ካቡዘ እንመሃሮ ዴማ ንምሌጋስ ናይ ግዴን ቡሕ ገንዖቡ ክህሌዎና 

ኣሇዎ ማሇት ከምዖይኯነ እዩ። ካቡቲ ዖልካ ሒዯት ገንዖቡ ክትሌግስ ትኽእሌ ኢኻ። እታ ክሌተ 

ዱናር ወፍያ ሓሇፋ ካሌኦት ጸዯቀት እተህሇት ሰቜይቲ (ማር12:43-44) ቡቡዛሒ ሌግሳ 

ዖይኯነስ ውህቜታ ካቡ ሌ ዛነቐሇ ቡምንሩ እያ ጸዱቓ።  ስሇዘ ንዔዮ መንግስቲ ኣምሊኽ ከከም 

ዒቕምና ኢና ከነውጽእ ዖልና። እታ ንኣና ንእሽቶ እትመስሌ ውህቜትና ኣቡ ኢዴ ኣምሊኽ 

ክትቜዛሕን ሞገስ ክንረኽቜሊን ከምእንኽእሌ ዴማ ነስተውዔሌ።   

 መዱቡካ ምግር  
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‚…ነፍሲ ወከፍ ከከም ዒቕሙ ነቶም ኣቡ ይሁዲ ዖሇው ኣሕዋት ረዴኤት ኪሰደልም መዯቝ።‛ 
እቲ ኣቡዙ ማሕቜር ዛነቜረ ወሇድ ካቡቲ ዖሇዎ ሃዋርያዊ ምርዲእ እተሊዔሇ ተገዱደ ወይ ዴማ 

ቡስቡከት ሰዱዐ ዖይኯነስ ተረዱእዎ ቡመዯቡ እዩ ዛሌግስ ዛነቜረ። እቲ ወሇድ ቡመዯቡ እምቜር 

ቡግዘያዊ ናይ ጉኤ ዋዑ ረሲኑ ኣይህቡን። ሌግሶም ካቡ ሌዊ መዯቡ እዩ ዛነቅሌ። ቡመዯቡ 

ስሇዛገቡርዎ ዴማ ቡምሌጋሶም የመስግኑ ዯኣ እምቜር ኣይጠዒሱን። ንዔዮ ኣምሊኽ ክንሌግስ 

እንምዴቡን ንዛመዯቡናዮ ዴማ ኣቡ ግቝእ ጊዚኡ ንእተመዯቜለ ኣካሌ እንህቡን ሰት ንዅን።  

 ንእተዋጽኤ ገንዖቡ ቡኢዴ ሃዋርያት ምሌኣኽ  

‚..ከምኡ ገይሮም ከኣ ቡኢዴ ቜርናስን ሳውሌን ናቡቶም ሽማግሇታት ሰዯዴዎ።‛ነቡዪ ኣጋቢስ 

መሌእኽቲ ኣምጺኡ ሃዋርያ ጳውልስን ቜርናስን ዴማ ነቲ እተኣከቜ ገንዖቡ ናቡቶም ክዴገፉ 

እተዯሇዩ ናይ ይሁዲ ኣሕዋት ኣቡጽሕዎ። እዘ ነቲ ኣቡ ሌዔሉ እቶም ንኣገሌግልት እተሾሙ ሰት 

ንዖሇዎም እምነት እዩ ዖርእየና። እቲ ኣቡዙ ሃገር ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ ሃይማኖታዊ መሪሕነት ዛፈረየ 

ወሇድ ኣቡ ሌዔሉ እቶም ከገሌግሌዎ እተሾሙ ኣገሌገሌቲ እምነት ስሇዖይቡለ ሰሙን ሰሙን 

ጸቡጻቡ ይወሃቜና ክቡሌ እዩ ዛስማዔ። ጸቡጻቡ ቡመሰረቱ ኣገዲስን ግዴነታውን ቡምዃኑ ጌጋ 

ኣይኯነን። እቲ ዛቜሇጸ ግና ኣቡ ሌዔሉ ኣገሌገሌትኻ እምነት ክህሌወካ ምኽኣሌ ምዃኑ ክስሓት 

ኣይግእን።   

ከምኡውን ገሇ ገሇ ኣመንቲ፥ ኣገሌገሌቶም ክዲን እንተቀየሩ፥ መካይን እንተዖወሩ እዘ ኵለ እኮ 

ቡገንዖቡና እዩ... እናቜለ ቡሕ ዖይእሩም ቃሊት ከውጽኡ ንዔዖቡ ኢና።  ከምቲ ነቡዪ ከቜዯ 

ቀዱዲ ኣቡ ስቡከቱ ዛቜል 30 ቕርሺ ሂቢምኻ ኵለ እትቕይሮ ካምቻ ቜተን ዛሃቝኻ 30 ቕርሺ 

ዛመስልም ቡሓት እዮም። እዘ ከምዘ ዒይነት ዴኹም ኣተሓሳስን ዖረን ግና ኣቡቲ ኣቡ 

ትሕቲ ሃዋርያዊ ምህሮ ዛፈረየ ናይ ኣንጾክያ ወሇድ ቢታ ዛቜሃሌ የቡለን። ሰይጣን ነቲ ህዛ ካቡ 

መራሕቱ ንምንጻሌ ዖይከውን ምጥርጣራት እዩ ዛዖርእ። ሓዯ ካቡቲ ዛዖርኦ ምጥርጣር ዴማ ምስ 

ገንዖቡ ዛተኣሳሰረ እዩ። ነዘ ከምዘ ዒይነት ዖየሳግር ኣካይዲ ሴርና ክንወጽእ ኣልና። ምስ ገንዖቡ 

እተኣሳሰር ኣቡ ማሕቜር ግቝእ ቍጽጽር ክህለ ከምዖሇዎ ይኣምን እ እንተኯንኩ ንእኡ 

እተመዖ ኣካሊት ስሇዖሇው ንእኦም ይተሓዯግ ቜሃሉ እየ። እዜም ኣካሊት እንተዴኣ ዖይሃሌዮም 

ዴማ ንክህሌው ሓሳቡና ቡቅኑዔ መንፈስ  ንመራሕቲ ማሕቜር ንሃቡ። 

ከምዘ ክንርእዮ ዛጸናሕና እምቜኣር ኣቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ሌግሲ ዯኣ እምቜር ስስዓ ቢታ 

ኣይነቜሮን። ስስዓ ወይ ዴማ ንገዙእ ርእስኻ ምንር ስጋውነት፡ ዒሇማውነትን ሰይጣናውነትን 

ምዃኑ ዛርዴኡ ቡምዃኖም ኣእዲዎም ንሌግሲ ፍቱሓት እዮም። እቶም ኣቡታ ማሕቜር ዛርከቝ 

ኣመንቲ ቡሌግሶም ነታ ኣቡ ክርስቶስ የሱስ ዖሊቶም ፍቕሪ ዖርእዩ እዮም። እቲ ህ ዖቡሌ ዴማ 

እቲ ኣቡዙ ማሕቜር ዖል መሰ ኣምሊኽ ዛህቡ፥ ካቡ ፍታው ሌቝን ምለእ ምርዲእን ነቒለ ዯኣ 

እምቜር ቡግዱ ወይ ሌማዴ ኯይንዎን ቡቡዛሒ ዖቐጥር ቃሊት ተቐሲቝን ኣይኯነን። እዘ ከኣ 
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እቲ ኣቡኣ ዛርከቡ ወሇድ ከም በት እስጢፋኖስ ገዙእ ርእሱ ንምግሌጋሌ ካሌኦት ዛወፈየ 

ስሇዛነ እዩ። ‚ኣሕዋተየ በት እስጢፋኖስ እታ ቜዅሪ ኣካይያ ኸም ዛነት ነፍሶምውን 
ንምግሌጋሌ ቅደሳን ከም ዛመዯቝ ትፈሌጡ ኢዅም...።‛ (1ቆሮ16፡15-16 6)። ገዙእ ርእሱ 

ንካሌኦት ምሃቡ ዖይከቡድ ሰቡ ገንዖቝ ምሃቡ ፈጺሙ ኣይከቡድን እዩ። ገንዛቝ ምሃቡ ዛኸቡድ 

ሰቡ ዴማ እቲ ዛዒቜየ ጸገሙ ገዙእ ርእሱ ክህቡ ዖይክእሌ ምዃኑ እዩ።  

 ሌግሲ ሃዋርያዊ ወሇድ ኣቡ ገንዖቡ ጥራይ ኣይሕጸርን 

ንምሌጋስ ወይ ዴማ ንካሌኦት ንምምቓሌ ናይ ግዴን ገንዖቡ ጥራይ ኣይኯነን ዖዴሉ። ኣቡ 

ኣእዲውና ዛርከቡ ንቡረትውን ክንሌግሶ ንኽእሌ ኢና። ንኣቡነት ክዲውንቲ፡ እኽሉ፡ እተፈሊሇዩ 

መጋየጺታት፡ በት፥ ንቡረት...ወዖተ። ሌግሲ ንዛቡሌ ሓሳቡ ቡመጽሓፍ ቅደሳዊ ትሕዛቶኡ 

እተረዴአ ወሇድ ዖይጥቀመለ ንቡረት ኣቡ በቱ ኣኻኺቝ ኣይመሊሇስን። ንኵለ እቲ ንካሌኦት 

ክህቢ ዖሇዎ ቡዖይ ምኽሌካሌ እዩ ዛህቢ። ስሇዘ ኣቡ ኢዯይ ገንዖቡ የቡሇይን ኢሌና ዯው 

ኣይንቜሌ። ቡኻሌእ ትሕዛቶና ከነገሌግሌ ከም እንኽእሌ ተረዱእና ንተግራውነቱ ንትጋህ። ኣቡ 

ምስራሕ ታቢት ዛወዒሇ እተን ኣንስቲ እስራኤሌ ንመጋየጺ ዛጥቀማለ ዛነቜራ ኣዋርቕ እዩ። 

ልሚ’ውን ኣቡ ኢዴና ዖል ነገር ቡሕ ታሪኽ ክሰርሕን ህይወት ቡሓት ክሌውጥን 

ከምዛኽእሌ ክንርዲእ የዴሉ። 

 ሌግሲ ሃዋርያዊ ወሇድ ኵለ ሸነኻዊ እዩ  
 
ሓንትስ ንክቡሪ ኣምሊኽ፡ ምስፋሕ መንግስቲ ኣምሊኽን ምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስን ይኹን ዯኣ 
እምቜር ንኵለ እቲ ክሌገሰለ ዖሇዎ እዩ ዛሌግስ። ገሇ ካቡቶም ቜቲ ኣቡ ሃዋርያዊት ማሕቜር 
ቡሃዋርያዊ ምርዲእ ዛዒ ወሇድ ዛሌግሶም ዴማ እዜም ዛስዔቝ እዮም፥ 

 
 ነቶም ዖገሌግሌዎም 

 
እቲ ኣቡታ ማሕቜር ዛርከቡ ኩለ ኣማኒ ጥቕሚ ኣገሌገሌቲ እተረዴኦ ስሇዛነ 
ንኣገሌገሌቱ ክህቡ ኣይስከፍን። ቀዲምነት ነቲ ዖኽይዴ ቡዔራይ ዛቡሌ መርገጺ 
ስሇዖሇዎ ኣገሌጋሉኡ ስኢኑ ቡጥሜት ክሳቐ ምርኣይ ኣይኯነለን።  እቲ ኣቡታ 
ማሕቜር ዛመሃር ኩለ ኣማኒ ንመምህሩ ካቡቲ ዖሇዎ ጽቝቕ ርካቡ ከማቅሌ 
ክየዪ እዩ ዛርኤ። ‚እቲ ቃሌ ዘመሃር ከኣ ነቲ ዖሇዎ ጽቝቕ ርካቡ ምስቲ 
ዛምህሮ ይካፈል።‛ ገሊ6፡6 (ሓዴሽ ትርጉም)። ቃሌ ኣምሊኻውን መገዱ 
ቜረኸትን ስሇዛነ ነቶም ቡቃሌን ምህሮን ኣኻ ዛተግሁ ኣገሌገሌቲ ኣእዲውካ 
ክትዛርግሕ ክትክእሌ ኣልካ። እቲ ዖገሌግሇካ ሰቡ መቡራህትኻ ምዃኑ 
ተገንዘቡካ ቡምኽንያት ዋሕዱ ምዴራዊ ነገር ካቡቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ቡራኸ 
ከይወርዴ እሞ ኣቡ ዯምቜኻ ጸሌማት ከይነግስ ቡሌግስኻ ዔርዱ ህነጸለ።  
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ንዖገሌግሇካ ኣገሌጋሉ ንምሃቡ ዴማ ቡሕ ነገር ኢኻ ክትገቡር እትኽእሌ። ገሇ 
ካቡኡ ዴማ እዘ ዛስዔቡ እዩ፦ 

 ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ወይ ሌዊ ዴርኺት ዔሽርካ ቡቐጥታ 
ክትህቢ፥  

 ናይ ፍታው ህያቡካ ክትህቡ 

 ቡፍለይ ቡእኡ ኣቡ እተቜጽሓካለ እዋን መግሇጺ ሓጏስካ  

 ካቡቲ ቜቡእዋኑ ዛህሌወካ ነገር  

 ፍለይ ኣጋጣሚ ተጠቂምካ ገሇ ነገር ከተቜርክተለ ትኽእሌ። እዘ 
ከምቲ ዯቀመዙሙርቲ የሱስ ንጏይታ ንቜዒሇ ፋሲካ ምኽንያት ጌሮም 
ኣቜይ ነዲሌወሌካ ዛቜሌዎ እዩ። ንስኻውን ንገሇ ቜዒሊት ምኽንያት 
ቡምግር ነቲ ዖገሌግሇካ ከተገሌግል ትኽእሌ ኢኻ። 

 
 ንቅደሳን ዴኻታት 

 
ሃዋርያዊ ወሇድ ሌግሱ ኣቡቶም ዖገሌግሌዎ ኣገሌገሌቲ ከይተሓጽረ ነቶም ዴኻታት 
ኣሕዋቱ’ውን ኣቡ ግምት ዖእተወ እዩ። እዘ ወሇድ ንዴኻ ምሃቡ ንኣምሊኽ ከም 
ምሌቃሕ ምዃኑ ስሇዛርዲእ ኣቡዘ መዲይ ውፉይ እዩ። ንዴኻታት ዛሌገስ ሌግሲ 
ቡገንዖቡ ጥራይ ዖይኯነስ ቡክዲውንትን ንናቡራ ዖዴሉ ቀረትን እውን 
ዖጠቓሌሌ ምዃኑ ዴማ ንኩሊትና ቡሩህ እዩ። ንዴኻታት ንጸሌየልም ክቡሃሌ 
እንከል እጅጌኡ ሰቡሲቝ ዛጽሉ ንዴኻታት ገንዖቡ ነዋጽእ ክቡሃሌ እንከል ግና 
ርእሱ ዛሓምምን ኣእዲው ዛዒጽፍን ወሇድ ሃዋርያዊ ህይወት ዖይተረዴኦ ዴኹም 
ወሇድ እዩ (ሮሜ15፡26 2ቆሮ8፡4 9፡13 እቡ13፡16)። 

 
 ንህዛ ዒሇም /ዛጠፍኡ ነፍሳት/ 

 
ማሕቜር ወንጌሌ ንምዛርጋሕ ካቡ እትጥቀመልም ዛቜሇጹ ነገራት ሓዯ ግቡረ 
ሰናይ እዩ። እዘ ኣቡ ሕክምናዊ መዲይ፡ ኣቡ እዋን ሓዯጋ ዖዴሉ ሕጹጽ ረዴኤት፡ 
ናይ ትምህርቲ ሓገዙት ምቡርካት፡ ሰት ገዙእ ርእሶም ዛኽእሇለ ዯገ ምኽፋትን 
ካሌእን የጠቓሌሌ። እቲ ምንጪ ኵለ ውህቜት ዛነ ኣምሊኽ ሇጋስነቱ ቡዯቁ 
ክግሇጽ ይዯሉ እዩ። ቡሓት ንገንዖቢም ቡምጥቃም ህይወት ቡሓት ሰት ናቡ 
ምዴሓን ኣምጺኦም እዮም። እቶም እትዴግፎም ሰት ዋሊውን ቡኡንቡኡ ናቡ 
ጏይታ ኣይምጽኡ፥ ወንጌሌ ዛሰምዐለ ዔዴሌ ንኽረኽቝ ነዙ ትንፋሶም ተጽንሓ 
ከምዖልኻ ክትግንዖቡ ኣልካ።  

 
 ንሃገራዊ ሌምዒት   

 
ኣምሊኽ ክንነቡረለ ዛመዯቜሌና ከ ኣልና። ከና ናይ ምሕሊውን ምሌማዔን 
ሓሊፍነት ዴማ ኣልና። የሱስ ኣቡ ምዴሪ ኣቡ እተመሊሇሰለ እዋን ግቡሪ 
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ቡምኽፋሌ ኣታዊ ሃገሩ ክቡ የቡሌ ነይሩ። ኣቡ ሃገራዊ ሌምዒት እጃም ከምዖልና 
ቡምስትውዒሌ ንዅለ እቲ ክንገቡሮ እንኽእሌ ንምግር ክንተግህ ኣልና። ኣቡ 
ምዔሇ ሃገርና ክንዮ ጸልት፥ ናይ ገንዖቡ ሓገዛ ምግር ክንመሃር ኣልና። ጸልት 
ኣዛዩ ኣገዲስን መሰረታውን እ እንተነ ኣቡኡ እተሓጽረ ኣካይዲ ግና ክንከይዴ 
የቡሌናን። ቡገንዖቡና’ውን ኣቡ ምዔሇ ሃገርና እጃምና ከነቜርክት ንኽእሌ ኢና።  

 
 ወንጌሌ ንምስኽ ኵለ ዖዴሉ ወጻኢታት ንምሽፋን   

 
ቡእተፈሊሇየ መራኸ ቡሃን ንምግሌጋሌ ይኹን፥ ነቶም ናቡ ርሑቕ ከታት 
ከይድም ወንጌሌ ክሰቡኩ ዛዯሌዩ ኣመንቲ፥ ኣቡ ጏኖም ቡገንዖቡና ዯው ክንቡሌ 
ክንክእሌ ኣልና። ወንጌሌ ንምስኽ ናይ ግዴን ወንጌሊዊ ምዃን ኣየዴሌየካን። እቲ 
ዒቡዪ መሌእኽቲ ወንጌሌ ናቡ ቡዖሊ ዒሇም ክቜጽሕ ምስ ዛነጥፉ ኣገሌገሌቲ 
ቡገንዖቡካ ቡምስራሕ እጃምካ ምቡርካት ይከኣሌ እዩ።  
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ምዔራፍ ሸሞንተ 

ኣገሌጋሉ ምቕሌ 

ቡታ ኣቡ የሩሳላም ዖሊ ማሕቜር ቡዙዔ እቲ ኣቡ ኣንጾክያ እተዖርግሔ ወንጌሌ 
ውጽኢታውነቱ ምስ ተሰምዓ ንርናስ ናቡ ኣንጾክያ ከምዛሇኣኽዎ እሞ፡ እቶም ኣቡ 
ኣንጾክያ ዛርከቝ ኣመንቲ ዴማ ነቲ ካቡታ ኣቡ የሩሳላም ዖሊ ማሕቜር ተሊኢኹ ዛመጸ 

ርናስ ቡግሩህ ሌቡን ቡሓጏስን ከም እተቐቜሌዎ ኣቡ ግ.ሃ11፡22-23 ነንቡቡ። ‚እዘ ወረ እዘ 
ኸኣ ቡዙዔኦም ኣቡታ ኣቡ የሩሳላም ዖሊ ማሕቜር ተሰምዓ፡ ንቜርናስ ዴማ ናቡ ኣንጾክያ 
ሇኣኽዎ። ንሱ ምስ መጸ፡ ጸጋ ኣምሊኽ ርእዩ ተሐጏሰ። ንሱ መንፈስ ቅደስን እምነትን ዛመሌኦ 
ሕያዋይ ሰቡኣይ እዩ እሞ፡ ቡምለእ ሌቢም ቡጏይታ ጸኒዕም ኪነቡሩ መኸሮም፡ ቡሕ ህዛ 
ኸኣ ንጏይታ ተወሰኸ።‛ ከምቲ ኣቡዘ ቢታ ተገሉጹ እንርእዮ ዖልና፥ ቡዯገ መጺኡ ናቡታ 
ማሕቜር ዛኣተወ ርናስ ነቶም ኣቡታ ማሕቜር ዛጸንሕዎ ቅደሳን ምዑደን መኺሩን እዩ። ቜዘ 
ዴማ እታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ነቲ ካቡ ካሌእ ማሕቜር ዛመጸ ኣገሌጋሉ (ርናስ) ከም 
እተቐቜሇቶ ኢና እንርዲእ።  
 

እቶም ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜሩ መሰ ኣምሊኽ፥ ትንሳኤ ሓዯ ኣገሌጋሉ ንረቡሓኦም ምዃኑ 

ስሇእተገንዖቝ፥ ንቅቝኣት ኣምሊኽ ካቡ ዖሇዎም ኣኽቡሮታዊ ኣመሇኻኽታ፥ እተኸፍተ ሌ 

ነይርዎም። ከምኡ ኯይኖም ስሇእተሃንጹ ዴማ እዩ ቜቲ ካቡ ካሌእ ማሕቜር ዛመጸ ርናስ 

ክመዒደ ዛኸኣለ። ንሳቶም ቡዙዔ ኣገሌጋሉ ዖሇዎም ምርዲእ ኣዛዩ ሌዐሌ ስሇዛነ ንምቕለ 

ትጉሃት እዮም ዛነቜሩ። ኣቡ ኣንጾክያ፥ ቡኣምሊኽ ንረቡሓኡ ንዛትንስኡ ቅቝኣት ካቡ ምቕልም 

ሓንጊደ ናቡ ጥፍኣት ዛግስግስ ወሇድ ኣይነቜረን። እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረ ወሇድ ከምቲ ኣቡዙ 

ምዴሪ እንርእዮ ክረኽ እናዯሇየ ምኽንያት ቜረኸቱ ንዛኑ ኣገሌገሌቲ ዖይቅቜሌ ዒሻ ወሇድ 

ኣይነቜረን። ኩለ እቲ ኣቡታ ማሕቜር ዛፈረየ ወሇድ ረቡሓ ቅደሳን ቡዔምቇት ዖስተውዔሌ 

ቡምንሩ ነቲ ካቡ የሩሳላም ናታቶም ዛመጸ ርናስ ክቕቜልን ክጥቀመለን ኢና እንርኢ።  

እቲ ኣቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ዛዒቜየ ወሇድ ንኣገሌገሌቲ ዛቕቜሌ ሌቝ ኣቡ ርናስ ጥራይ ዖይኯነስ 

ኣቡቲ ነቡያዊ ቅቡኣት ዛነቜሮ ኣጋቢስን ቡእኡ ንዛመጸ ትንታዊ ቃሌን ቡምቕሌ’ውን ዯጊሙ 

ኣርእይዎ እዩ (ግ.ሃ11፡27-30)። እዘ ከኣ ነቲ ኣቡ ሌዔሉ ካሌኦት ዛነቜሮም ኣኽቡሮት ኣቡ 

ውሱናት ኣገሌገሌቲ እተሓጽረ ከምዖይነቜረ እዩ ዖመሌክት። ንሳቶም ሓንትስ ካቡ ኣምሊኽ ምዃኑ 

የረጋግጹ እምቜር ንምቕለ ሌቢም ርሒቡ እዩ።  

ማሕቜር ኣንጾክያ፥ ንእተገሌጸ ጸጋ እትቐቡር፡ ነንእተንስኤ ኣገሌጋሉ ወይ ቅቝእ እተሳዴዴ 

ማሕቜር ቡዖይምንራ ቡኣምሊኽ ንእዴቲ እያ ኔራ። ንሳ ንቅቝኣት እትቕቜሌን እትሕቡሕቡን 

ቡምዃና ቡቡሓት ናይዘ ዖመን ማሕቜራት ከም ሞዳሌ እንተተወስዯት የምሕረሊ እዩ። ከምቲ 

ኣ 
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ቅደስ ቃሌ ‚ቡስም እግዘኣቡሄር ዛመጽእ ቡሩኽ ይኹን‛ ዛቡሌ ነቶም ቡስም ኣምሊኽ ዛመጹና 

ቅደሳን ንምቕልም ኣዘና ትጉሃት ክንከውን ኣልና። ንሓዯ ካቡ ኣምሊኽ እተሊእኸ ኣገሌጋሉ 

ምቕሌ ማሇት ንኣምሊኽ ንዔለ ምቕሌ ማሇት እዩ። ጸጋ ካሌኦት ክትምቀሌ ምኽኣሌን ኣቡ 

ትሕቲ እተገሌጸ ጸጋ ገዙእ ርእስኻ ከተግዛእ ምግዲሌ ነቲ ዖልካ መንፈሳዊ ቡስሇት ዖርኢ ሃዋርያዊ 

ቅዱ ህይወት እዩ። ኣምሊኽ ንመሌሲ ጸልትና ተፈጻምነት ንምሃቡ ዖተንስኦም ኣገሌገሌቲ 

ስሇዖሇው፥ ኣገሌገሌትና ምቕሌ ነቲ ካቡ ኣምሊኽ ዛነ ረዴኤት፡ ምጥሓስን ምንቕቓሕን 

ንምቕሌ ቡለጽ መገዱ እዩ። 

ኣገሌጋሉ ቡዙዔ ምቕሌ ክስዒቝ ዖሇዎ መምርሒታት 

 እመኖ 

 

ቜቲ ቡኣምሊኽ እተዋህቜካ መንፈሳዊ ኣገሌጋሉኻ ምእማን ናይ ጸጋኡ ተማቓሉ ክትከውን 

ዛገቡር ኣቡ ርእሲ ምዃኑ፥ ካቡ ኣምሊኽ ዴማ ዒስ የቡዛሓሌካ እዩ። ‚…ቡእግዘኣቡሄር 
እምሊኽኩም እመኑ እሞ ጽኑዒት ክትኯኑ ኢኹም፥ ቡነቡያቱውን እመኑ እሞ ኪቐንዒኩም 
እዩ።‛ (2ዚና20፥20)። መጠን እቲ ዛኣመንካለ ኢኻ ቅዱ ህይወቱ ክትግንዖቢን ክትመስልን 

እትተግህ። ምስ ሓዯ ሌቡኻ ዖይኣምነለ ሰቡ ክትግሌገሌን ተማቓሉ እቲ ኣቡ ሌዔሉኡ ዖል 

ቅቡኣት ኣምሊኽ ክትከውንን ዛከኣሌ ስሇዖይኯነ ቅዴሚ ኵለ ክትኣምነለን ሌቡኻ 

ከተውዴቐለን ይግእ። ኣቡ ውሽጥኻ ኯይኑ ይኹን ቡግዲም ንዛቃወመካ ነጻጊ ሓሳቡ ካቡ 

ህይወትካ ቡምውጋዴ ቜቲ እተዋህቜካ ናይ ኣምሊኽ ሰቡ ኣሚንካ ንሇውጥኻ ተመሊሇስ።  

 

 ትምህርቱ ሰዒቡ 

 

ኣቡ ዔሇታዊ ናቡራኻ ንትምህርቱ ክትነቡረለ ክትተግህ ኣልካ። ኣገሌገሌትኻ ነቲ ዛመሃሩኻ 

ክትሙከሮ ወይ ኣቡ ዔሇታዊ ህይወት ክትገቡሮ ካቡ ምርኣይ ዛዒ ሓጏስ የቡልምን። 

ስሇዘ ንስሇ ምስማዔ ኣይትስምዒዮ። ንኵለ ምህሮታቱ ኣቡ ይታ ንምትርም ጸዏር። 

 

 መንፈሱ ኣንቡቢ 

 

መንፈስ ኣገሌጋሉኻ ምንቡ ማሇት ነቲ ንሱ ዛርእዮ ዖል ነገር ራእይኻ ምግር ማሇት እዩ። 

ኣገሌጋሉኻ ንዛርእዮ ነገር ንስኻውን ክትርእዮ ክትክእሌ ኣልካ። ኣቡ መቡዙሕትኡ እዋን 

ሽግር ዛፍጠር እቲ ኣገሌጋሉ ቜይኑ ይውንጨፍ እቲ ኣቡ ትሕቲኡ ዖል መሰ ግና ኣዛዩ 

ዴሑር ቅዱ ህይወት ሒ ይመሊሇስ ስሇዛነ እዩ። ንመንፈስ ኣገሌጋሉኻ ክትስዔቡ 
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ኣልካ። መንፈስ ኣገሌጋሉኻ ቡዛግእ ኣንቡካ ምስዒቡ፥ ነቲ ኣምሊኽ ኣቡ ውሽጡ 

ዖቐመጦ ምኽሪ ምስዒቡ ስሇዛነ ከም ንኣምሊኽ ምስዒቡ እዩ ዛቑጸር።  

 

 ኣቡ ኵለ እቲ ቡእኡ ዛስራዔ መዯት ቡተወፋይነት ምስታፍ 

 

ንኣገሌጋሉኻ ንምዴጋፍ ኣቡቲ ናቱ ኣገሌግልት ቡተወፋይነት ምስታፍ የዴሉ። ዛቜዛሑ 

ኣመንቲ ነቲ እተዋህቢም ኣገሌጋሉ ከምቲ ዛግእ ከገሌግሌዎ ዖይክእለን ቡበሊበሇው ካቡኡ 

ዛርሕቁን ኣቡ ኣገሌግልቱ ከምቲ ዛዴሇ ስሇዖይሳተፉ እዩ። ኣገሌጋሉኻ እቲ ዛዒቜየ ካኻ 

ዛጽቜዮ ነገር ህሊዌኻ እዩ። ሌዔሉ እቲ ርሒቕካ እትዴግፎ ዯገፍ (ንእኡ እትህቢ ሓገዛ) 

ቀሪቡካ እትዴገፎ (ካቡኡ እትወስድ ሓገዛ) ከምዖሕጉሶ ቡምስትውዒሌ ቀረኡ ኵን። 

ቡሰዒትካ ኣቡ እተመዯቜሌካ ኵለ መዯት ቡምስታፍ እሙንነትካ ኣርእዮ። 

 

 ኣኽቡሮን ክቡሩ ሓሌወለን 

 

ነቲ እተዋህቜካ ናይ ኣምሊኽ ኣገሌጋሉ እተቕስነለን ተማቓሉ እቲ ኣቡ ሌዔሉኡ ዖል ቅቡኣት 

ኣምሊኽ ንምዃን ክትገቡሮ ዖልካን ግቝእ ክቡሩ ምሕሊው እዩ። ንኣቡነት ገሇ ገሇ ኣመንቲ 

ናይታ ዖሇውዋ ማሕቜር ይኹን ዖገሌግልም ኣገሌጋሉ ውሽጣዊ ምስጢር ኣይዔቅቝን 

እዮም። እዘ ክውገዴ ዖሇዎ ጌጋ ተግር እዩ። ቜቶም ተጻእትን ወሌፋሳትን ኣቡ ሌዔሉኡ 

ዛመጽእ ከንቱ ዔሊሊት መክቶ። ምስቶም ስሇ ውዴቀት ኣገሌጋሉኻ ዛተግሁ ሰት 

ኣይትሕቜር። ስም ኣገሌጋሉኻ ቡሕማቕ ኣቡ ዛሇዒሇለ ስፍራውን ኣይተረኸቡ። ኣፍካ 

ከፊትካ ምስ ዖይምሌከቶ ኣይትሕመዮ። ጌጋ እ እንተረኣኻለ ሞገሱ ንምሕሊው ቡውሌቂ 

ተዙረቢ፥ ኣይኯነን ዴማ ምስቶም ኣቡ ሌዔሉኡ ዖሇው ስሌጣናት ተዖራሪቡካ ግቝእ 

መኣረምታ ክገቡር ሓግዛ። ከምኡውን ዛነ ሽግር ከጋጥም እንከል ኣገሌጋሉኻ ከተግቡሮ 

ጥራይ ከይተጸቜኻ ንስኻ ፍታሕ ንምምጻእ ተዋሳእ። 

 

ሃዋርያ ጳውልስ ቡዙዔ እቶም እተዋህቝና ኣገሌገሌቲ ክዙረቡ እንከል ዔጽፊ ክቡሪ 

ይግቡኦም እዩ ዛቡሌ (1ጢሞ5:17-18)። ነቶም ከገሌግለ ቡኣምሊኽ እተሾሙ እሞ 

ንምግሌጋሌ ቅደሳን ገዙእ ርእሶም ቡምሌኣት ዛወፈዩ ዔጽፊ ክቡሪ ይግቡኦም እዩ። ዔጽፊ 

ክቡሪ ዛቡሌ ቃሌ ኣቡ ግሪኽ ‚ቲማይ‛ (‚teemay‛)፥ ቡሕ ትርጉም ዖሇዎን ንቡሕ 

ኣገዲሲ ፍጻሜ ዖገሌግሌ ቃሌ ኯይኑ ገሇ ካቡ ትርጉማቱ ዴማ ‚ምዴናቕ፥ ሌዐሌ ግምት 

ምሃቡ፥ ምሽሊም (እዘ ምስ ገንዖቡ ተኣሳሲሩ ዛግሇጽ እዩ)፥ ምኽፋሌ..‛ ዛቡሌ ይርከቢ። 

ኣምሊኽ ኣገሌገሌቱ ቜቶም ናቱ ህዛ ክቡሪ ክወሃቢም ኣዘ እዩ።  
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እቲ ንእኦም ዛወሃቡ ዔጽፊ ክቡሪ ከኣ ቡሰሇስተ መገዴታት ክፍጸም ይከኣሌ። ቀዲማይ 

ንመሪሕነቶም ቡምስዒቡ። ካሌኣይ ስሌጣን ኣቡ ሌዔላኻ ከምዖሇዎም ተረዱእካ ቡኹለ 

ቡምእዙዛ። ቡሓሳቡ፥ ዖረ ይኹን ግቡሪ ስሌጣኖም ከይትዲፈር እናተጠንቀቕካ 

ምምሌሊስ። ሳሌሳይ ዴማ ቡዖዴሉ ዖቜሇ ቡምሕጋዛ እዩ። እቲ ዔጽፊ ክቡሪ ዛቡሌ ቃሌ ካቡ 

ዖሇዎ መሰረታዊ ትርጉማት ሓዯ ምኽፋሌ ዛቡሌ እዩ። ምኽፋሌ ግቝኡ ስሇዛነ ምሃቡ 

ዯኣ እምቜር ናጻ ውህቜት ኣይኯነን። ምሃቡ ኵለሳዔ ምስ ፍታው ህያቡ ዛኸይዴ ክኸውን 

እንከል፥ ምኽፋሌ ወይ ዯሞዛ ግና ምስ ግቝእ ተኣሳሲሩ እዩ ዛግሇጽ። ስሇዘ ቜዘ መሰረት 

ሓዯ ኣገሌጋሉ ከም ፍታው ህያቡ ጥራይ ዖይኯነ ግቝኡ ምዃኑ ተረዱእካ ክትከፍል እዩ 

ዖልካ። 
 

 ኣዴንቆ 
 

ኤሌሳእ ነቲ ስሉኡ ካቡ ኣምሊኽ እተቀቜአ ኣገሌጋሉኡ (መንፈሳዊ ኣቢኡ) ዒቡዪ ዛነ 

ኣዴናቆት ስሇዛነቜሮ እዩ፥ ኤሌያስ ካቡኡ ናቡ ሰማይ ክውሰዴ እንከል ‚..ኣቢይ ኣቢይ ሰረገሊ 
እስራኤሌን ፈረሰኛታቱን ..‛ እናቜሇ ክጭዴር እንርእዮ (2ነገ2፥12)። እዘ ሰረገሊ እስራኤሌን 

ፈረሰኛታትን ዛቡሌ ቃሌ፥ ኤሌያስ ካቡ ሰረገሊታት እስራኤሌን ፈረሰኛታቱን ዛቜሌጽ ሓይሉ 

እስራኤሌ ከምዛነቜረ ንምምሌካት እዩ ተዙሪቡዎ። ንሱ ዔለ ኣቡ መወዲእታ ናይ ህይወቱ 

ንሞት ሓሚሙ ኣቡ ዛነቜረለ እዋን ቡንጉስ ዮኣስ ከምኡ ተሂለ ከምእተወዯሰ ዴማ ንርኢ 

(2ነገ13፥14)። እዘ ከኣ እቲ ኣቡ ሌዔሉ ኣገሌጋሉኡ ዛነቜሮ ኣዴናቆት ኣቡ መጻኢ ህይወቱ 

ንሱ ዔለ ቡካሌኦት ክዴነቕ ከም ዖርኢ ይኑ ከምዖገሌገል እዩ ዖርእየና። 
 

ንኣገሌጋሉኻ ናይ ምዴናቕ እዋን ክትሰርዔ ኣልካ። እዘ ኣቡ ሓቜሻና ሌሙዴ እ 

እንተዖይኯነ መጽሓፍ ቅደሳዊ ሰረት ዖሇዎ መንፈሳዊ ነገር እዩ። እቲ ኣቡዙ ምዴሪ ዛጸንሐ 

ኣካይዲ ቡስም ትሕትና ትሑትነት ዛሰቜኸ ቡምንሩ ንኣገሌገሌቲ ኣምሊኽ ዛግቡኦም ክቡሪ 

ከይረኽቝ ከሉኡ እዩ። ንሕና ግና ምስ ሓሳቡ ኣምሊኽ ንምውጋን ክንነጽጏን ግቡራዊ 

ቡዛነ መገዱ ጽሌዋኡ ከነህስሶን እዩ ዖልና። ኣምሊኽ ስሇዛሃቜካ ኣገሌጋሉ እተመስግነለ፥ 

ነቲ ቜዘ ኣገሌጋሉ ኣቡ ህይወትካ እተፈጸመ ሰናይ ነገር እትምስክረለን ስሇቲ ኣቡ ሌዔላኻ 

ዛዖርኦ መንፈሳዊ ነገር ስጋዊ ነገርካ እትዖርኣለን ግዚ ቡውሌቂ ይኹን ምስ ካሌኦት 

ቡምትሕቡር ክትሰርዔ ኣልካ። እዘ ነቲ ኣገሌጋሉ ዔዮኡ ክግምግም ዛሕግዜ ኣቡ ርእሲ 

ምዃኑ፥ ነቲ ዖሇዎ ራእይ ኣቡ ጏኑ ዯው ኢሌካ ከምዖልኻ ቡግቡሪ ስሇተርእዮ ሓይለን 

ተስፋኡን ከምኡውን ኣኻ ንዖሇዎ እምነት ክሕዴስ የኽእል እዩ።  
 

 ግለጽ ኵነለ 
 

ኣቡ ትሕቲ ምሕዯራኡ ክሳዔ ዖልኻ ንኵለ ንጥፈትካ ክፈሌጥ ምግር ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። 

ገሇ ገሇ ኣመንቲ ካቡ ኣገሌጋሉኦም ሕቝኣት ቡምዃን ስሇዛመሊሇሱ ምስ ኣገሌጋሉኦም ናይ 

መንፈስ ንመንፈስ ርክቡን ናይ ሌ ውህዯትን ክፈጥሩ ኣይከኣለን። ቜዘ ከኣ መንፈስ 
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ኣገሌጋሉኦም ከቕስኑ ኣቡ ርእሲ ዖይምኽኣልም ተማቓሉ እቲ ኣቡ ሌዔሉ ኣገሌገሌቶም ዖል 

ቅቡኣት ክኑ ኣይከኣለን። እንሓንሳእ ካቡ ኣገሌጋሉኻ ሕቝእ ምዃን ንመንፈሱ ኣነዱሩ 

ናይ መርገም ቃሌ ኣቡ ሌዔላኻ ንከውጽእ ዛቅስቡ ቡምዃኑ ምጥንቃቕ የዴሉ። ገሓዘ 

ንመንፈሳዊ ኣገሌጋሉኡ ግለጽ ቡዖይምዃኑ ዛሰዒቢ ንእኡን ንዒላቱን ቡሇምጺ ምውቃዔ እዩ 

(2ነገ5፥25-27)። ሃናንያን ሰጲራን እውን ገንዖቢም ንማሕቜር ክሓቡኡ ኣቡ ዛፈተኑለ፥ 

ቡጴጥሮስ ተሓቲቶም ኣቡ ሓሶት ስሇዛጸንዐ ዔጫኦም ሞት እዩ ኯይኑ (ግ.ሃ5)። 

 

እቲ ንኣገሌጋሉኻ ዛህሌወካ ግለጽነት ንኣምሊኽ እዩ። ንኣገሌጋሉኻ ዛህሌወካ ሕቝእነት 

ወይ ጥቜራን ሓሶትን ዴማ ቡቐጥታ ምስ ኣምሊኽ ርኽቡ ከምዖሇዎ ኣይትረስዔ። ሃናንያን 

ሰጲራን ንጴጥሮስ ክሕስው እንተፈተኑ እ ክፍኣቶም ቡቐጥታ ምስ መንፈስ ቅደስ እዩ 

ተራኺቝ። ‚…ንመንፈስ ቅደስ ክትሕሱ ኻቡ ዋጋ እቲ ምዴሪ ኸኣ መቒሌካ ኽትሐቡእሲ፡ 
ስሇምንታይ ሰይጣን ንሌቡኻ መሌኦ?...ከመይ ጌርካኸ ነዘ ነገርዘ ቡሌቡኻ ሐሰቡካዮ? 
ንኣምሊኽ እምቜር፡ ንሰቡ ኣይሐሶኻን፡…‛ (ግ.ሃ5፥3-4)። ቡዙዔ ህሌው ትፍጽሞም ዖልኻን 

ንክትፍጽሞም ኣቡ መዯቡ ዖሇው ነገራትካን ቡመዯቡን ግሩህ ሌቡን ቡዛርዛር ምሕር ነቲ 

ምስኡ ዖል ሕቡረት ዖሐይሌ ቡምዃኑ ትግሃለ።  

 

ከም ትዔዛቡተይ መቡዙሕትና ኣገሌገሌትና ክምህሩና ዯኣ እምቜር ኣቡቲ ዛወሸጠ ነገርና 

ከማኽሩና ዯገ ነጣጥሕ ኣይኯንናን። ንኣቡነት ገሇ ገሇ ኣመንቲ መንፈሳዊ ኣቢ/ኣዯ  ዖሇዎም 

እ እንተኑ ይኹን ዯኣ እምቜር እንታይ ከምዛሰርሑ፥ መጻምዴቲ (ሕጽይቲ ወይ 

ሕጹይ) ከምዖሇዎም፥ ኵነታት ስዴራኦም፥ ዯሞዜሞ…. ኣየፍሌጥዎምን እዮም። ስሇዘ ግለጽ 

ኵነለ። ውሌቃውነት ዛቡሌ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ዴኻ ሓሳቡ ሒዛካ ኣይትመሊሇስ። 

ውሌቃውነት ቅዴሚ መስቀሌ እዩ፥ ንስኻ ግና ዴሕሪ መስቀሌ እትመሊሇስ ዖልካ ምዃንካ 

ኣይትዖንግዔ። ኣምሊኽ ኣቡቲ ኣካሌ ክሳዔ ዛጸንቜረካ ቡምለእ እቲ ኣካሌ ቡፍሊይ ግና እቲ 

ቡኣምሊኽ ኣገሌጋሉኻ ክኸውን እተዋህቜካ ሰቡ ቡዙዔ ዛግቡኦ ኵለ ክፈሌጥ ግቜር። 

 

 ቡዴኻሙ ዯግፎ 
 
ከምቲ ኣቡ ተመኩሮይ ዛርኤኽዎ እዘ ህዛ ነቲ ካቡ ኣገሌገሌቱ ዛረኽቢ ሰናይ ጥራይ 
እናጠመተ ዛግሌገሌ ህዛ እዩ። ዛነ ዴኻም ምስ ዛርከቡ ነቶም ኣቡ ሌዔሉኡ ዛነዴቍ 
ዛነቜሩ ኣገሌገሌቲ ጠንጢኑ ንምኻዴ ዖይሓንኽ ወሇድ እዩ። ነቲ ሰናይ እተመቐሌካለ 
ኣገሌጋሉ ቡዴኻሙ ምሕዲግ ግና ክንዮ ኣጋንንታውነት ካሌእ ትርጉም ክወሃቢ ኣይክእሌን 
እዩ። ትማሌ ትማሌ ንስቡከታቱ ኣሜን እናቜሇ ዛቕቜሌ ዛነቜረ፥ ቡተዯጋጋሚ ካቡ ዴኻሙ 
ቡኣገሌጋሉኡ እተዯገፈ፥ እቲ ኣገሌጋሉኡ ዛነ ዴኻም ምስ ዖጋጥሞ ግና ዖልን ዖየልን 
ዙንታ ቡዙዔኡ ቡምዛራቡ ንጥፍኣት ክውፍዮ ዛህቅን ሒዯት ኣይኯነን። ኣቡ መጽሓፍ 
ቅደስ ይኹን ኣቡ ታሪኽ በተክርስትያን ኣየናይ ኣገሌጋሉ እዩ እሞ ቡዖይ ዛነ ዴኻም 
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ዖገሌገሇ? ሙሴ ናይ ቍጥዒ፥ ዲዊት ናይ ዛሙት፥ ኤሌያስ ናይ ፍርሂ፥ ጴጥሮስ ናይ 
ታህዋኽ፥ ሲምሶን ቡቐሉለ ዛጥቜር፥ ዮናስ ናይ ርእስኻ ምፍታው… ዴኻም ኔርዎም እዩ። 
እዘ ስሇዛነ ግና እቲ ኣቡ ትሕቲኦም ዖል መሰ ኣይሓዯጏምን። 
 
ስሇዘ ነቲ ኣቡ ሌዔላኻ ቡሕ ነገር ዛጸዒረ ኣገሌጋሉ ከማኻ ሰቡ እዩ እሞ ቡገሇ ሸነኹ 
እንተዯኸመ ኣይትጥሇሞ። ከምቲ ቡእኡ ንቡሕ ሰናይ እተዯገፍካ ንስኻውን ዯግፎ። ካቡቲ 
ዛኣተዎ መጻወዴያ ኣጋንንትን ጊዚያዊ ዴኻምን ዛወጸለ ኵለ ዒይነት ዋጋ ክፈሌ። እዘ 
እንተገቜርካ ዒስቡኻ ይቜዛሕ፥ መርገም ዴማ ኣቡ በትካ ኣይከውንን። እንተገፋዔካዮ ግና 
እቲ ናይ ካሌኣይ ዔዴሌ ኣምሊኽ ናይ ምሕዲስ ጊዚ ሂቝ ከተንስኦ እንከል ናይ ሕፍረት ካ 
ክትክዯን ኢኻ። 

  

 ናቡኡ ተጠመቕ 
 
ነዜም ኣቡ ሊዔሉ ክንርእዮም ዛጸናሕና ቡሓንቲ ቃሌ ክንጥቕሌልም ንኽእሌ ኢና ኢሇ 
ይሓስቡ። ንሱ ከኣ ከምቲ ዯቂ እስራኤሌ ናቡ ሙሴ እተጠምቍ ንስኻውን ናቡቲ ቡኣምሊኽ 
እተዋህቜካ መንፈሳዊ ኣቢኻ/ኣዳኻ ክትጥመቕ ኣልካ። ‚ኰሊቶም ዴማ ቡዯቜናን ቡሕርን 
ናቡ ሙሴ ተጠምቁ።‛ (1ቇሮ10፥2)። ናቡኡ ምጥማቕ ማሇት እቲ ኣቡኡ ዖል መንፈሳዊ 
ሓሳቡ ክገዛኣካን ክመርሓካን ምለእ ቡምለእ ምውፋይ፥ ገዙእ ርእስኻ ኣቡ ትሕቲ ስሌጣን 
ናቱ የእቲኻ ምምሌሊስ ማሇት እዩ። ቡሓት ሰት መንፈሳዊ ሓሳቡ ንምርካቡ ቡሕ 
ዛጽዔሩ እ እንተኑ ኣቡ ይታ መጺእካ ምስ እትርእዮም ግና ኣይረኽቝን እዮም። 
ምኽንያት ናይዘ ዴማ ናቡቲ እተዋህቢም ናይ ኣምሊኽ ሰቡ ስሇዖይጥመቛ እዩ። ቡሕ 
ክትሃሌኽን ክትዯክምን ኣየዴሌየካን። ነቲ ክትረኽቢ ዖልካ ኣምሊኽ ቡሪያኡ ክምግቜካ 
እንተዴኣ መሪጹ ገዙእ ርእስኻ ቡምሌኣት ነቲ ሰቡ ሂቡካ ተገዛኣዮ። ንኣገሌጋሉኻ ምእዙዛ 
ማሇት ነቲ ንእኡ ዛሾመ ወይ ስሌጣን ዛሃቜ ኣምሊኽ ምእዙዛ ምዃኑ ዴማ ዖክር። መንፈሳዊ 
ሕጊ ዛርዲእ ኣማኒ ቡእተዋህቡዎ ሮት ኣምሊኽ ይኣምንን ኣቡኦም ሌቝ የውዴቕን እዩ። 
እቶም ቡዖይ ዯገፍ ኣገሌጋሉ ዔሇይ ጽዑረ ዯኣ ክረክቡ ዛቡለ ግና፥ መንፈሳዊ ሕጊ ፈጺሙ 
ይርዴኦም ከምዖይነቜረን እቲ ዛወሰዴዎ ስጉምቲ ዴማ ጌጋ ምንሩን ምስ ጊዚ ክርዴኡ 
እዮም። እምቜርኣሲ ንስኻ ካቡዘ ከምዘ ንመንእሰይ እዙ ሃገር ዖሌመሰ ዴኹም ምርዲእ ሓራ 
ቡምውጻእ ናቡቲ ቡኣምሊኽ እተዋህቜካ ኣገሌጋሉኻ ተጠመቕ። ‚ንስኻ ግና ንትምህርተይ፡ 
ንንቡረተይ፡ ንፍቓዯይ፡ ንእምነተይ፡ ንዒቕሇይ፡ ንፍቕረይ፡ ንትዔግስተይ ኣጸቕካ ሰዏቡካ።‛ 
(2ጢሞ3፥10)። 
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ምዔራፍ ትሽዒተ 

ንእግዘኣቡሄር ቡኣምሌኾን ጾምን ምዴሊይ  

‚ኣቡታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር ከኣ ነቡያትን መምህራንን ነቜሩ፡… እዘኣቶም 
ንእግዘኣቡሄር ኬገሌግለን ኪጸሙን ከሇዉ ኸኣ፡ መንፈስ ቅደስ፡ ቜርናስን ሳውሌን 
ነቲ ዛጸዋዔክዎም ዔዮ ፍሇዩሇይ፡ ቜልም።‛ (ግ.ሃ13፥1-2)።  

 
ቲ ኣቡዘ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅደስና እተጻሕፈ ‚ኬገሌግለን ኪጾሙን ከሇው...‛ 
ዛቡሌ ቃሌ ኣቡ ገሇ ገሇ ትርጉማት ‚..ኬምሌኹን ኪጾሙን ከሇው..‛ ቡዛቡሌ ቃሌ እዩ 
ተገሉጹ ዖል።  (ኣምሓርኛ ናይ ቀዯምን ኣዱሱ መዯቜኛ ትርጉምን ከም ኣቡነት ምጥቃስ 

ይከኣሌ)። ኣምሌኾን ጾምን ኣቡ ኣንጾክያን ኣቡተን ኣሰር እዙ ማሕቜር ስዑቜን ሃዋርያዊ ተሌእኾ 
ንምፍጻም ዛወጻ ሃዋርያውያን ማሕቜራትን ሰቡ ምስ ተኣከቜ ዛስቜኽ ስቡከት ዖይኯነስ ነቲ 
ዒቡዪ ተሌእኾ ንምፍጻም ከም ሓዯ ሜሊ ዛውሰዴ ቡለጽ ስትራቴጂ እዩ። 

 

ኣምሌኾ 

ኣምሌኾ ዛቡሌ ቃሌ ቜቲ መሰረታዊ ሓሳቝ እንተዴኣ ተረዱእናዮ ኣዛዩ ዒሚቕ ዛነ ሓሳቡ እዩ 

ዖሇዎ። እቲ ናይ ግሪኽ መጽሓፍ ኣምሌኾ ንዛቡሌ ቃሌ ንምግሊጽ ንእተጠቐመለ ሰሇስተ ቃሊት 

ምርኣይ ዴማ ኣፍሌጦና ኣቡ ምዔይ ሓጋዘ ስሇዛነ ከምዘ ዛስዔቡ ይቐርቡ። 

1. ፕሮስኪንዮ፡ (proskuneo)፡ እዘ ቃሌ ‚ምስጋዴ፡ ንክትግዙእ ሕራይ ምሌ፡ ዒሚቕ 

ኣኽቡሮት፡ ምእዙዛ፡ ምስዒም‛ ዛቡሌ ትርጉም ኣሇዎ (ማቴ4፡10 ዮሃ4፡21-24 

1ቆሮ14፡25)። 

 

2. ሰቢማይ፡ (sebomai)፥ እዘ ዴማ ‚ቡኣኽቡሮታዊ ፍርሃት ምምሌካት ወይ ከኣ 

ምርኣይ‛ ማሇት'ዩ (ማቴ15፡9 ማር7፡7 ግ.ሃ16፡14)። 

 

3. ሊትሪዩ፡ (latreuo) እዘ ከኣ ‚ናይ ኣገሌግልት ምሊሽ ምሃቡ ወይ ምግሌጋሌ‛ 
ይትርጎም። (ግ.ሃ13፡2 ፊሉ3፡3 ግ.ሃ7፡41 24፡14 ያእ1፡26)። 

 

ስሇዘ እታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር ተምሌኽ ነይራ ክቡሃሌ እንከል ስሇቲ እተገቡረሊ ናይ 

ፍቕሪ ተግር ንኣምሊኽ ቡኣገሌግልታ ምሊሽ ትህቡ ነይራ ማሇት እዩ። ኣምሊኽ ንኣገሌግልት 

ከምዛፈጠረናን ከምዖዴሓነናን ተረዱእና ንምፍጻሙ እንተግህ ሰት ክንከውን ይዯሌየና። 

ንኣምሊኽ ቡቡሕ መገዱ ኢና ነገሌግል። ንገዙእ ርእስና ቡምግሌጋሌ፥ ነቶም ኣቡ ወጻኢ ዖሇው 

እ 
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ወንጌሌ ምዴሓን ቡምዛርጋሕን ነታ ኣካለ ዛነት ማሕቜር ቜቲ እተዋህቜና ጸጋ፥ ራእይን 

ጻውዑትን ቡምህናጽን።  

እቲ ማሕቜር ኣንጾክያ ትገቡሮ ዛነቜረት ኣምሌኾ ንመንፈስ ቅደስ ኣቡ ማእከሊ ክንቀሳቐስ እሞ 

ንዔዮ ሰት ክፈሌይ ዯገ ከፊቱለ እዩ። ልሚውን ኣምሌኾና ንስራሕ ኣምሊኽ ምቹእ ይታ 

ከጣጥሕ እንተዴኣ ኯይኑ ቡምለእ ምርዲእ እተሰነየ ክኸውን ኣሇዎ። ቡምለእ ምርዲእ ይሰነ 

ማሇት ትርጉሙ ቡዛግእ ቡምፍሊጥ፥ ረቡሓታቱን ሕግታቱን ቡምግንዙቡን ኣምሊኽ ዛሰምሮ 

ነየናይ ዒይነት ምዃኑ ቡሌክዔ ቡምርዲእን ማሇት እዩ። ከምኡውን ኣፋውን ምስለይን ዖይኯነስ 

ቡመንፈስን ሓቅን ዛቕሇስ ክኸውን ኣሇዎ። ናቡ ፋን ኣምሊኽን ሓሳቝን እተጸግዓ መታን 

ክኸውን ዴማ ዔምቇት ዖሇዎ ክኸውን የዴሉ።  

ሓይሉ ዖሇዎ ኣምሌኾ ንምምሊኽ ኣገሌግልትካ ነቲ እተምሌኾ ቡምፍሊጥ ዛቜሰሇ ይኹን። ናይ 

ገሇ ክርስትያናት ኣምሌኾ ሇውጥን ናይ ኣምሊኽ ምሊሽን ከምጽእ ዖይከኣሇለ ምኽንያት ነቲ 

ዖምሌኽዎ ኣምሊኽ ቡዛግእ ስሇዖይፈሌጥዎ እዩ። ንኣምሊኽ ምፍሊጥ ቡዙዔ ኣምሊኽ ገሇ 

ሓሳት ኣቡ ኣእምሮኻ ምሓዛ ዖይኯነስ ቡተግራዊ ህይወት ዛግሇጽ ረዘን ነገር እዩ። ንኩለ 

እቲ ኣምሌኾ ዛጠሌቢ ዖማሌአ ኣገሌግልት ምስ ዛህሌወና ኣምሊኽ ክሰምሮ እዩ። ኣምሌኾ ናቱ 

ዛነ ሕግን ጠሇቡን ኣሇዎ። ንኣቡነት ቅዴስና፡ እምነት፡ ተወፋይነት፡ ቀጻሌነት... ገሇ ካቡ 

ጠሇት ኣገሌግልት እዮም። 

እዘ ስሇዛነ ዴማ እዩኣምሌኾ ናይዙ ማሕቜር ንመንፈስ ቅደስ ንመሇኯታዊ ስራሕ ኣቡኣ 

ከተንስኦ ዛኸኣሇ (ግ.ሃ13፥1-2)። ተንሲኡ ነቶም ንዔዮ ኣምሊኽ ክፍሇዩ ንዖሇዎም ዴማ ፈሌይዎም 

እዩ። ኣምሌኾ ግቝእ ስፍራኡ ኣቡ ዛሓዖለ ማሕቜር ናይ መንፈስ ቅደስ ምንቅስቓስን ትንታዊ 

ምግሊጽን ቡሓይሉ እዩ ዛግሇጽ። ንስሇ ምዛማር ዖይዛምሩ፥ ንስሇ ምምሃር ዖይምህሩ ቅደሳን 

ዛመሌእዋ ማሕቜር፥ ምስጢር ኣምሊኽ እተረዴኤት ቡምዃና ቡኣምሊኽን ምስ ኣምሊኽን እያ 

እትንቀሳቐስ። ህሌውና ኣምሊኽ ነንዔሇት ስሇዛገሃዯሊ ዴማ ኵለ ዛዒይነቱ ምዴሓን ኣቡኣ 

ይርከቡ። ካቡዘ እተሊዔሇ ዴማ ንቡሓት በት ጸልት ትኸውን።  

ጾም 

ጾም ከምቲ ቡሓት ናይ መጽሓፍ ቅደስ መምህራን ዛቡሌዎ ‚ኣቡ እምነት ክርስትና ሓዯ 
ካቡቶም ኣዔኑዴ ዛኑ ኣገዯስቲ ነገራት እዩ‛። ንጾም ከም ሓዯ ሃይማኖታዊ ንጥፈት ጌርካ 
ክሕሰቡ ኣይግእን። ጾም ዛቡሌ ቃሌ ኣቡ እቡራይስጥ ‚ጹም‛ (‘tsum’) ክቡል እንከል ‚መግ 
ናቡ ኣፍካ ከይኣቱ ምዔቃቡ፡ ምኽሌካሌ‛ ዛቡሌ ትርጉም ዴማ ኣሇዎ። እቲ ናይ ግሪኽ ቃሌ ዴማ 
‚ነስቲው‛ (‘nesteuo’) ይቡል። እቲ ነዘ ቃሌ እተዋህቜ ትርጉም ዴማ ‚ምሕራም መግ‛ ዛቡሌ 
እዩ። እምቜኣር ጾም ማሇት ንመንፈሳዊ ዔሊማ ኯነ ኢሌካ ካቡ ገሇ እተወሰነ ወይ ዴማ ካቡ ኵለ 
ዒይነት መግ ርእስኻ ገቲእካ ንእተወስነ ጊዚ ምጽናሕ እዩ።  
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ሰሇስተ ዒይነት ጾም 

 ቡዖይ መግ ቡማይ ጥራይ  

ጏይታ የሱስ ንኣርቡዒ መዒሌታት ከምዛጾመ እሞ ዴሕሪኡ ከምዛጠመየ ቅደስ ቃሌ 

ይነግረና (ማቴ4፡2)። እቲ ቡዙዔ የሱስ ምጥማይ ጥራይ እተጻሕፈ ጽሑፍ ዴማ የሱስ 

ኣይጸምኤን ከቡሇና ከምዛኽእሌ ቡሓት ናይ መጽሓፍ ቅደስ መምህራን ይሰማምዐ። 

ኣነውን ከም መምህር መጽሓፍ ቅደስ ነዘ ይሰምሮ እየ። ቡዖይ መግ እተወሰነ ማይ 

እናሰተኻ ቡጾም ኣቡ ቅዴሚ ኣምሊኽ ምቕራቡ ይከኣሌ እዩ።  

 

 ካቡ ገሇ ሒዯት ዒይነት መግቡታት ምሕራም 

ነቲ ዲንኤሌ ዛጾሞ ጾም እንተዴኣ ኣስተቡሂሌናለ ነዘ ካሌኣይ ዒይነት ጾም ንረኽቢ። ዲንኤሌ 

ካቡ ገሇ ሒዯት ዒይነት መግቡታት ቡምሕራም ኣቡ ቅዴሚ ኣምሊኽ ቡጾምን ጸልትን ጊዚ 

የሕሌፍ ነይሩ። ‚ቜቲ ጊዚ እቲ ኣነ ዲንኤሌ ሰሇስተ ሰሙን ምለእ ሐዘነ ነቜርኩ። እተን 
ሰሇስተ ሰሙን ክሳዔ ዘፍጸማ፡ ጥዐም መሌዔ ኣይቜሊዔኩን፡ ስጋን ወይንን ናቡ ኣፈይ 
ኣየእቶኹን፡ ዖይቲውን ኣይተሇኼኹን።‛ (ዲን10፡2-3)። 

 

 ምለእ ቡምለእ ካቡ ዛነ መግቡታትን ንጥፈታትን ምዔቃቡ  

ምንም ዒይነት ዛቡሊዔ ይኹን ፈሳሲ ከይሇኸፍካ ንእተወሰነ እዋን ምጽናሕ ሓዯ ካቡቶም 

ኣቡ መጽሓፍ ቅደስ ተገሉጾም ዖሇው ዒይነት ጾም እዩ። እዘ ሳሌሳይ ዒይነት ጾም ኣቡ ከም 

ቜዒሌ ነነዌ እተራእየ ጾም እዩ። ኣምሊኽ ንሰቡ ነነዌ ከምዖጥፍኦም ቡነቡዪ ዮናስ ምስ 

ተዙረቢም፡ ንኹለ ንጥፈታቶም ዯው ቡምሌ ቡዖይ መግቡን ማይን ከምዛጸንሑ ንርኢ 

(ዮና3፡5-10)። እዘ ዒይነት ጾም ከም እኒ ኤሌያስን ሙሴንውን ጾይሞሞ ኣሇው (ዖዲ9፡9)። 

እዘ ንሰቡ ሓዲር ካቡ ጾታዊ ርክቡ ምዔቃቡውን ክጥቕሌሌ ይኽእሌ (1ቇሮ7፥5)። 

 

መጽሓፍ ቅደሳዊ ዔሊማ ጾም 

 ቡሕቝእ ምስ ኣምሊኽ ንምዛርራቡ፤ ማቴ6፡18 
 ገጽ ኣምሊኽ ንምዴሊይ፤ እዛ8፡21-23 2ዚና20፡3 ዖላ16፡29-31 
 ንጸልት ምቹእ ሃዋህው ንምፍጣር፤ 

 ሓቐኛ ንስሓን ምንቕቓሕን ኣቡ ህዛ ኣምሊኽ ክህለ፤ ዩኤ1፡14 2፡12-15 ነህ9፡1-2 

 ዖይፍትሑ ዛመስለ ነገራት ምእንቲ ክፍትሑ፤ ኣስ4፡10-17 9፡31 ነህ1፡4 1ሳሙ1፡6-7 

 እምነትና ንምሕያሌ፤ ማቴ17፡14-21 

 ኣቡ ስራሕ ኣጋንንቲ ዒ ዛነ ዒወት ከነምጽእ፤ ማቴ17፡14-21 
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 ንመንፈሳዊ ቡርታዓ፤ መክ10፡17 

 ስጋና ኣቡ ትሕቲ መንፈስና ክግዙእ፤ 1ቆሮ9፡24-29 

 ምንቅስቓስ መንፈስ ቅደስ ክህለ፤ ግ.ሃ13፡1-2 2ዚና20፡3,14 

 ንምሕዲስን ቜረኸት ኣምሊኽ ንምቕሌን መገዱ ከፋቲ ስሇዛነ፤ 

 ርእሱ ዛኸኣሇ ኣገሌግልት ስሇዛነ፤ ለቃ2፡37 

 

ሓይሉ ጾምን ጸልትን ዖርእዩና መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣቡነታት 
 

እዜም ቀጺሌና እንርእዮም ሓይሉ ጾም ንምግንዙቡ ዛሕግ ገሇ ሒዯት መጽሓፍ ቅደሳዊ 

ኣቡነታት እዮም። 

1. ጽሊት ምቕሌ 

 

ሙሴ ነቲ ዒሰርተ ሕጋጋት ዛሓዖ ጽሊት ካቡ ኣምሊኽ እተቐቜሇ ቡጾም እዩ (ዖዲ9፡18 

ዖጸ34፡28)። እቲ ንወሇድታት ከም መመርሕን መዔቀኒ ቡጽሕናን ኯይኑ ከገሌግሌ እተዯሇየ ሕጊ 

ኣምሊኽ፡ ነቲ ቡጾምን ጸልትን ገዙእ ርእሱ ንኣምሊኽ ዛፈሇየ ሙሴ እዩ ተዋሂቝ። ካቡ ኣምሊኽ 

እዋናዊ ሓሳት ንምቕሌ ጾምን ጸልትን ናቱ ዒቡዪ ኣቜርክቶ ከምዖሇዎ ዴማ ካቡኡ ንመሃር። 

ህይወት ይኹን ኣገሌግልት ነንዔሇት ካቡ ኣምሊኽ ቃሌ ምስ እትቕቜሌ እዩ መቐረት ዖሇዎ። 

ስሇዛነ ዴማ ከም ሙሴ ናቡቲ ናይ ኣምሊኽ ክቡሪ ዖሇዎ ከረን ቡምዴያቡ ቃሌ ክንቅቜሌ 

ቡጾምን ጸልትን ንትጋህ። 

2. መንፈሳዊ ምግሊጽ ምቕሌ 

 

ዲንኤሌ ነቲ ዛረኣዮ ራእይ ውሽጣዊ ትሕዛቶኡ ቡዔምቆት ክርዴኦ ከምዛጾመ ቅደስ ቃሌ 

ይነግረና (ዲን10፡3)። ንሱ ቜቲ ዖሇዎ ሰቡኣዊ ኣእምሮ ነቲ ኣምሊኻዊ ራእይ ክርዴኦ ዒቕሚ 

ከምዖይቡለ ስሇዛርዲእ እታ እንኮ ክገቡራ ዛኽእሌ ነገር ንመሇኯታዊ ጣሌቃ ምእታው ኣምሊኽ 

ቡጾምን ጸልትን እዩ ተጊሁ። ዛነ ኣማኒ መንፈሳዊ ምስጢራት ክኽፈተለ ዛዯሉ እንተዴኣ 

ኯይኑ፡ ከም ዲንኤሌ ቡጾም ኣቡ ቅዴሚ ኣምሊኽ ዋጋ ምኽፋሌ ክመሃር ክኽእሌ ኣሇዎ። ቡጾም 

ገዙእ ርእስኻ ንኣምሊኽ ምፍሊይ፡ ነቲ ኣቡ ውሽጥና ቡገሇ ሸነኹ ዛቀሊቐሌ ወይ ገሇ ቡውሑዴ 

ዒቀን ክርዴኣና ጀሚሩ ንዖል መንፈሳዊ ምስጢር ዛያዲ ቡዔምቆት ከነስተውዔል ዛሕግዛ ሓዯ 

መሳሌሌ እዩ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ከነዖውትሮ ዖዴሌየና። 
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3. ናቡ ከረን ኣምሊኽ ምዴያቡ 

 

ኤሌያስ ነቲ መሌኣኽ ኣምሊኽ ዛቐረቜለ መኣዱ ዴሕሪ ምምጋቝ ቡሓይሉ እቲ ዛቜሌዕ ቡሌዑ 

ናቡ ሆሬቡ፡ ከረን ኣምሊኽ ክሳዔ ዛቜጽሕ 40 መዒሌትን ሇይትን ከምዛዯየቜ ተጻሒፉ ኣል 

(1ነገ19፡8)። ቡሓይሉ እቲ ቡሌዑ እዩ ዛዯየቜ ማሇት ካሌእ መግ ኣይወሰዯን ማሇት እዩ። ስሇዘ 

ቡጾም እዩ ናቡ ከረን ኣምሊኽ ዯይቝ ክንቡሌ ንኽእሌ ኢና። ኤሌያስ ቜቲ ዛመጾ ናይ ኢዙበሌ 

ታህዱዴ ቡፍርሂ ስሇእተመሌኤ ካቡ ኣገሌግልት ኣምሊኽ ክሕእ እ እንተፈተነ፡ ቡጾም ናቡ 

ከረን ኣምሊኽ ስሇዛዯየቜ ተንሲኡ ከም ቡሓዴሽ ንክዒይ ሓይሉ ዛኖ ዴምጺ ኣምሊኽ ክሰምዔ 

ቜቒዐ’ዩ። ካቡቲ ዖልናዮ ወይ ቜጺሕናዮ ዖልና ናቡ ካሌእ ዛቜረኸ መንፈሳዊ ህይወት ምዴያቡ 

ዛከኣሇና ቡሓይሉ ጾምን ጸልትን ተሓጊዛና እዩ። እቲ ናቡ ከረን ምዴያቡ ዛቡሌ ሓሳቡ ንዛቜረኸ 

ህይወት፡ ሓዴሽ ሌምምዴ፡ ጸቡሇሌ ምሌ ወይ ጽሌዋ ዖሇዎ ኣካይዲ ምምራሕ እዩ ዖመሌክት። 

እዘ ነገር ኣቡ ህይወትና ተግራዊ ክኸውን ዴማ ክንዮ ህጊ ዛኸዯ ቡጾምን ጸልትን ዋጋ 

ምኽፋሌ የዴሉ።  

4. ኣገሌግልት መሊእኽቲ ምርካቡ 
 

የሱስ ኣቡ ጊዚ ጾሙ መሊእኽቲ ከምዖገሌገሌዎን ቡሓይሉ መንፈስ ቅደስ ተመሉኡ ንሰይጣን 

ከምዛሰዒሮን ቅደስ ቃሌ ይነግረና። ‚ኣቡቲ ቜረኻ ዴማ፡ ሰይጣን እናፈተኖ፡ ኣርቡዒ መዒሌቲ 
ጸንሔ። ምስ ኣራዊት ከኣ ነቜረ፡ መሊእኽቲውን ኣገሌገሌዎ።‛ (ማር1፡12 ለቃ4፡1-2)። ኣገሌግልት 

መሊእኽትን ዒወት ኣቡ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት ሓይሌታትን ክትረክቡ ቡሓይሉ ጾምን ጸልት 

ነንዔሇት እትተግህ ሰቡ ክትከውን ኣልካ። እቶም ነዜም ዛዯሓንና ቅደሳን ከገሌግለ ቡኣምሊኽ 

እተመዯቝ መሊእኽቲ (እቡ1፥14) ንሓሇዋ፡ ካቡ ኣምሊኽ መሌእኽቲ ንምምጻእ፡ ውግእና 

ንምውጋእን ንካሌእን ከገሌግለና፡ ከምቲ ክርስቶስ ቡጾም ዛተግህ ዛነቜረ ንሕናውን ኣሰሩ 

ክንስዔቡ ኣልና። 

5. ሓርነት 
 

ዯቂ እስራኤሌ ካቡቲ ቡተዯጋጋሚ ኣቡ ኣርዐቱ ኣእትዩ ከሰቅዮም ዛወፍር ዛነቜረ ጸሊኢ 

ንምዴሓን ቡጾምን ጸልትን ኣቡ ቅዴሚ ኣምሊኽ ቡምቕራቡ ሓርነት ይረኽቝ ከምዛነቜሩ 

ተጻሒፉ ኣል። ነዘ ህያው ኣቡነት ዛኑና ክሌተ ፍጻሜታት ኣቡ መጽሓፍ ቅደስ ነንቡቡ። 

ፍሌስጤማውያን ንዯቂ እስራኤሌ ክወግኡ ኢልም ከም ዛነቐለ እሞ ዯቂ እስራኤሌ ኣዛዮም 

ስሇዛፈርሁ ናቡ ኣምሊኽ ክማህሇለ ቡጾምን ጸልትን ኣቡ ሚስጳ ቀሪቢም። ኣምሊኽ ዴማ ንነቡዪ 

ሳሙኤሌ ምሊሽ ቡምሃቡ ዯቂ እስራኤሌ ንፍሌስጤማውያን ቡምውጋእ ከምዖዋረዴዎም ንርኢ 

(1ሳሙ7፡6-14)። ኣቡ ካሌእ ኣጋጣሚውን ዯቂ ሞኣቡ፡ ዯቂ ኣሞንን ዒሞናውያንን ንህዛ 

ኣምሊኽ ክዋግእዎ ምስ ወፈሩ ቡመሪሕነት ንጉስ ዩሳፋጥ ቡጾምን ጸልትን ኣቡ ቅዴሚ ኣምሊኽ 
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ከምዛቐረቝ፡ ኣምሊኽ ዴማ ነቶም ናቡ ይሁዲ ኢልም ዛወፈሩ ዯቂ ዒሞንን ሞኣቡን ነቶም ናይ 

ከረን ሲዑርን ዴቝቓት ስሇዖምጸኣልም ኣቡ ቅዴሚ ህዛ ይሁዲ ክስዒሩ ከም እተገዯደ ንርኢ 

(2ዚና20፡3,22-23)። ሓርነት ንኣና ንክርስትያናት ቡክርስቶስ ናይ ዯም ዋጋ እተኸፍሇለ 

ስሇዛነ መሰሌና እዩ። ንሓርነትና ምስ ህይወትና ከነወሃህድ እንተዴኣ ኯይኑ ዴማ ክንገቡሮም 

ካቡ ዛግቡኡና ቡሕ ነገራት ሓዯ ሓይሉ ጾም ክንሙከር እዩ። 

6. ህይወትናን ነገርናን ንኣምሊኽ ምምዔቡ 
 

ጳውልስ ነቶም ኣቜየ ከተማታትን ዒዴታትን ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ዛሾሞም ዛነቜረ 

መራሕቲ ናቡ ኣምሊኽ ቡጾም የማዔቁቢም ከምዛነቜረ ንርኢ (ግ.ሃ14፡23)። ንሱ ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ 

ኢዴ ኣምሊኽ ምእታው ቡርእሱ ዒወት ምዃኑ ይርዲእ ስሇዛነቜረ ኣቡቲ ኣምሊኽ ዖቐመጦም 

ስፍራ እሙናትን ውፉያትን ኯይኖም ክርከቝ ቡጾም ናቡ ኣምሊኽ የሕሉፉ ይህቢም ነይሩ። 

ካቡዘ እተሊዔሇ ዴማ’ዩ እተን ቡሃዋርያዊ ተሌእኾኡ ተመስሪተን ቡጾምን ጸልትን መራሕቲ 

እተሾሙሇን ማሕቜራት ጽኑዒትን ንዔዮ ወንጌሌ ውፉያትን ክና ዛኸኣሊ። ልሚውን ንሕና 

ንህይወትና ይኹን ዛነ ጉዲይና ናቡቲ ጽኑዔ ዖይጠሌም ኣምሊኽ ከነማዔቁቡ ቡጾም እተሰነየ 

ጸልት ኣቡ ቅዴሚኡ ምቕራቡ የዴሌየና። ከም ዋና ወይ መራሒ ዖይቡለ ሰቡ ቡዴዴ ኢሌና 

ኣይንውፈርን ዛነ ነገር ዴማ ኣይንጀምርን። ቅዴሚ ኵለ ቡጾምን ጸልትን ገጽ ኣምሊኽ ንዴሇን 

ኣቡ ኣምሊኽ ንማዔቆቡን። 

7. ሞገስ ምርካቡ 
 

ጾም ኣስቴር ምስ ኣግራዲን ዯገፍታን ኣቡ ቅዴሚ ንጉስ ሞገስ ንምርካቡ ዛዒሇመ ከምዛነቜረ እሞ 

ኣቡ ህዛ ኣይሁዴ ነጥቜ መቕይሮ ዖምጽኤ ሇውጢ ከምእተረኽቢ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። 

(ኣስ4፡16)። እቶም ኣቡ ምዴሪ ስዯት ዛነቜሩ ህዛ ኣይሁዴ ቡጾምን ጸልትን ኣቡ ቅዴሚ 

ኣምሊኽ ቡምቕራቢም፡ እታ ንጥፍኣቶም ንዛወጸ ኣጀንዲ ከተሇውጥ ኣቡ ቅዴሚ ንጉስ ዛቐረቜት 

ኣስቴር ሞገስ ረኺ። ካቡቲ ዛረኸቜቶ ሞገስ እተሊዔሇ ዴማ፡ እቲ ንጥፍኣቶም እተኣወጀ ኣዋጅ 

ናቡቲ ሞቶም እተመነየ ጸሊኢኦም (ሃማን) ከምዛቐንዏ ንርኢ። ስሇዘ ቡዙዔ ኵለ ነገራትና ወይ 

ዴማ ኣቡ ኵለ ምዔራፍ ናይ ህይወትና ሞገስ ኣምሊኽ ዖሇዎ ህይወት ሒዛና ክንመሊሇስ ኣቡ 

ቅዴሚ ኣምሊኽ ቡጾም ምቕራቡ ከምዖዴሉ ክንርስዔ የቡሌናን። 
 

8. ቡንስሓ ናቡ ኣምሊኽ ምምሊስን ቍጥዒ ምርሓቕን 
 

ሰቡ ነነዌ፡ ካቡቲ ዛጸንሖም ዖይቅደስ ኣካይዲ እተሊዔሇ ቍጥዒ ኣምሊኽ ናቡ ሌዔሉኦም ይመጽእ 

ከምዖል ቡነቡዪ ዮናስ ምስተነግሮም ገዙእ ርእሶምን ማልምን ኣዋሪድም፡ ካቡ ንጉስ ክሳዔ ንኡስ 

ቆሌዒ ቡጾም ኣቡ ቅዴሚ ኣምሊኽ ምስቀረቝ ኣምሊኽ ገጹ ከምዛመሇሰልም እሞ ቍጥዒኡ 

ከምዛዙሓሇ ተጻሒፉ ኣል (ዮና3፡6-10)። ልሚውን ንሕና ኣይንቡዴሌን ማሇት ኣይኯነን። 
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ከምኡ እንተዴኣ ኢሌና እታ ሓቂ ኣና የሊን። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣቡ እንቡዴሇለ እዋን ሌቡና ኣቡ 

ቅዴሚ ኣምሊኽ ቡምስር ቡጾምን ጸልትን ክንቀርቡ ዛግእ። ቡርግጽ እቲ ይቕሬታ ኣቡ ጾም 

ኣይኯነን ዖል፡ ይኹን ዯኣ እምቜር ቡጾም ናቡቲ ምሕረት ዛህቡ ኣምሊኽ ከምእንቐርቡን ሌቡና 

ከምእነርእዮን ክንዛንግዔ የቡሌናን። ነቲ ኣቡ ሌዔላና ይኹን ኣቡ ሌዔሉ ሃገርና ቡሰሪ ሓጢኣት 

ዛመጽእ ቍጥዒ ኣምሊኽ እነዛሕሌ ናይ ጸልት ሰት ክንከውን ኣልና። እዘ እንተገቜርና ንሕሌናና 

ዔግቜት፡ ንሰይጣን ውርዯት፡ ንህዛቡናን ሃገርናን ቜረኸት፡ ንኣምሊኽ ዴማ ንኽቡሩ ዛኸውን 

ተግር ክንሰርሕ ኢና። 
 

ጾም ሃዋርያዊት ማሕቜር ኣንጾክያ 

 ቡምለእ ምርዲእ እተሰነየ እዩ 

 ከም ቃሌ ኣምሊኽ እዩ 

 ቡቅደስ ናቡራ ዛግሇጽ እዩ 

 መንፈስ ቅደስ ቡዛመርሖ ትንታዊ ጸልት ዛቜሰሇ እዩ 

 ቡእምነት ዛቕሇስ እዩ 

 ሇውጢ ቡምጽይ ዛካየዴ እዩ። 

ጾም ናይታ ማሕቜር ቜዜም ኣቡ ሊዔሉ ክንርእዮም ዛጸናሕና እተሰነየ ቡምንሩ፥ ሰማያት ኣቡ 

ሌዔሉኣ ቡክፉቱ ክነቡር ዯገ ተራሕዩለ ቡምንሩ ነቶም ክትንስኡ ዖሇዎም ክትንስኡ ትንታዊ 

ኣዋጅ ኣዊጁልም እዩ። ኣንጾክያ ከም ኩሇን ናይ ሓዴሽ ኪዲን ሃዋርያውያን ማሕቜራት ንሰማያት 

ዖነቃንቕ ጸልት እያ እትጽሉ። ንኣቡነት፥ እታ ኣቡ የሩሳላም ዛነቜረት ማሕቜር፥ ጴጥሮስ ኣቡ 

እተኣስረለ እዋን ዛጸሇየቶ ዖየትኽ ጸልት ሰማያት ኣነቓኒቛ ቃሌ ኣምሊኽ ንምፍጻም ንሰራዊት 

ኣምሊኽ (መሊእኽቲ) ፈቲሕዎም እዩ (ግ.ሃ12)። ኣቡ ግ.ሃ4፡30-31 ምስ እንዔዖቡ እውን ምፍርራህ 

ቡሕ ሓይሌታት ኣቡ ሌዔሉ እታ ሃዋርያዊት ማሕቜር ምስ ቜዛሔ እቲ ቡሃዋርያት እተጸሇየ 

ጸልት ንሓይሉ መንፈስ ቅደስ ኣቡ ሌዔሉኦም ቡምሌቃቕ ከምዛተቡዐን ቡሓይሉ ከምዛወጹን 

እዩ ገይሩ። እቲ ኣቡታ ማሕቜር ኣንጾክያ ዛነቜረ ኣምሌኾን ጾም’ውን እንተነ ንሰማያዊ ሓሳቡ 

ኣቡ ምዴሪ ዖግሀዯ፡ ንሰማያት ንመሌሲ ዛኸፈተ፡ ንመንፈስ ቅደስ ንስራሕ ዯገ ዖጣጥሔ እዩ 

ነይሩ።  

እዙ ናይ መወዲእታ ዖመን ማሕቜር’ውን ካቡቶም ቀዲሞት እተመሃረ ህይወት ክህሌዋ የዴሉ። 

ሓሇፋ ዛነ ነገር ንምስጢር ኣምሌኾ እተረዴኦን ንኣምሊኽ ከምሌኽ ገዙእ ርእሱ ዖሌመዯን 

ወሇድ ንምፍራይ ዋጋ ክትከፍሌ ኣሇዋ። ኣቡዘ ኣርእስቲ ዒሚቕን ዯራኽን ዛነ ምህሮ 

ክትምህርን ኵልም ኣቡ ትሕቲኣ ዛግሌገለ መሰ ኣምሊኽ ንኣምሊኽ ቡጾም ክዯሌይዎ 

ከተቜራትዔን ክትክእሌ ኣሇዋ። እዘ ክትገቡር ዛኸኣሇት ማሕቜር ጽሌዋኣ ቡምሕያሌ ኣቡነታዊት 

ዖይትነለ ምንም ምኽንያት ኣይህለን። 
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ምዔራፍ ዒሰርተ 

ንክርስቶስ ዛስዔቡ /ዛመስሌ/ ህይወት 

ታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር ንክርስቶስ ቡህርይ፡ ኣተሓሳስ፡ ኣዖራርን ቅዱ 
ኣገሌግልትን ቡዛመስለ ኣመንቲ ዛመት ስሇዛነቜረት ኣሊታ ቜቶም ኣቡ ወጻኢ ዖሇው 
ኣህዙቡ ‚ክርስትያን‛ ዛቡሌ ስም ከምእተዋህቢም ቃሌ ኣምሊኽ ይነግረና ‚..እቶም ዯቀ 

መዙሙርቲ ኸኣ ቅዴም ኣቡ ኣንጾክያ ክርስትያን ተሰምዩ።‛  (ግ.ሃ11፡26)። ክርስትያን ማሇት 
ሰዒ ክርስቶስ፡ ንክርስቶስ ዛመስሌ ማሇት እዩ። እዘ ስም እተዋህቢም ዴማ ኩለ እቲ ኣቡ 
ክርስቶስ እተራእየ ኣቡኦም ይንጸረቕ ስሇዛነቜረ እዩ።  
 
እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረ ወሇድ ንክርስቶስ ቡፍጹም ሌቝ፡ ነፍሱን ሓሳቝን ይስዔቡ ስሇዛነቜረ 

ከምኡውን ንክርስቶስ ንምምሳሌ ገዙእ ርእሱ የሌምዴ ቡምንሩ ቡቐሉለ ምስሉ ክርስቶስ 

የንጸርቕ ነይሩ። እዘ ዴማ እዩ ቜቶም ዖይኣመንቲ ቡቐሉለ ተነቝ ክርስትያን ዛቡሌ ስም 

ክወሃቢም ዛዯረኸ። ክርስትና ሃይማኖት ዖይኯነስ ክርስቶስ ገዙእ ርእሱ ዖንጸርቐለ ህይወት 

እዩ። ክርስትና፣ የሱስ ርእሱ ዛገሌጸለ መዴረኽ ከም ምዃኑ መጠን ዴማ ዛነ ኣማኒ ናቡዘ 

ዯረጃ ህይወት ኣትዩ ንክርስቶስ ከንጸርቖ ትጽት ይግቜረለ። 

ዛቜዛሐ ኣማኒ ኣምሊኽ ምስሉ ወደ ቡእኡ ከንጸርቅ ከምዛዯሉ ካቡ ዖይምፍሊጡ እተሊዔሇ 

ንክርስቶስ ዛመስሌ ህይወት ሒ ክመሊሇስ ኣይንርእዮን ኢና። ናይ መቡዙሕትና ሽግር ዴማ 

ንክርስቶስ ዖይምምሳሌና ንሓዴሕዴና ግና ምምስሳሌና እዩ። ቡለጻት እዮም ኢሌና እንሓስቢም 

ኣገሌገሌቲ ክህሌው ይኽእለ እዩ። ንኣታቶም ቡገሇ ሽነኽ ናይ ህይወቶም ክንመስልም ዴማ 

ግቝእናን ሓሊፍነትናን ምዃኑ ርደእ እዩ። ይኹን ዯኣ እምቜር ቡቀዲምነት ክንመስል እተጸዋዔናዮ 

ንክርስቶስ ምዃኑ ክንስሕት የቡሌናን። እቲ ኣቡቶም ቡለጻት ዛቜሌናዮም ቅደሳን ዖል 

ቡለጽነትውን ምንጩ ክርስቶስ ቡምዃኑ ንእኡ ኣቡ እንመስሇለ እዋን ክንረኽቢ ንኽእሌ ኢና። 

ነዘ ተረዱእና እምቜኣር ኣቡቲ ዛተረፈና ጊዚ ንክርስቶስ ንምምሳሌ ንትጋህ። ነንዔሇት ህይወትና 

ንመን ከምዛመስሌ ቡምፍታሽ ነቲ ክንመስል ቡኣምሊኽ እተመዯቜሌና ምስሉ የሱስ ንምሓዛ 

ገዙእ ርእስና ነሌምዴ።  

ካቡ ቃሌ ጏይታ ዛመሃር ህይወት ቡምውናን ሓሳቡና ሓሳቡ ክርስቶስ ክኸውን ንትጋህ። 

ከናፍርና ነቲ ናይ የሱስ ዖቜሇ ጥራይ ክዙረቡ ነሌምድ። ንየሱስ ኣቡ ርእስና ቡምሿም ንኵለ እቲ 

ኣቡ ምዴሪ ዛገቜሮ ንምግርን ኣሰሩ ንምርጋጽን ንጋዯሌ። ከምኡውን ቅዱ ኣገሌግልትና ከም ናይ 

ክርስቶስ ክኸውን ዋጋ ንኽፈሌ። ከም ዯቂ ኣምሊኽ እቲ ኣቡ መወዲእታ ክንቜጽሖ እንዯሉ 

ንክርስቶስ ምምሳሌ ይኹን። ከምቲ ቅደስ ቃሌ ‚ተመሃሪ ኸም መምህሩ፡ ጊሌያውን ከም 
ጏይታኡ እንተ ነ፡ ይኣኽል።‛ ዛቡሌ ንክርስቶስ ምምሳሌ ናይ መወዲእታን ዛዒቜየን ሸቶ ናይ 

እ 
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ህይወትና ጌርና ንመሊሇስ። (ማቴ10፥25)። ኣምሊኽ ቡመሌክዐ ከም ምስለ ፈጢሩ፥ ንምዴሪ 

ምሌእዋ ዛቜሇ (ዖፍ1፥26-28) ምዴሪ ቡምስለ ክትምሊእ ስሇዛዯሇየ እዩ። ልሚ እዘ ሓሳቡ 

ኣምሊኽ ከምቲ ዛግእ ተፈጺሙ ድ ኣል፧ ምስ እንቡሌ ካሌኦት ምስሌታት ንምዴሪ 

ስሇዛመሌእዋ ኣይተፈጸመን ክትቡሌ የዯፍር። ስሇዘ ዴማ እዩ እቶም ቅዴሚ ምስራት ዒሇም 

ንክርስቶስ ክንመስሌ እተመዯቡና ቅደሳን ንእኡ ቡምምሳሌ ምስሉ ኣምሊኽ ኣቡ ገጽ ምዴሪ 

ከነቡዛሕ ዖልና። ‚ነቶም ቀዯም ዛፈሇጦም ንሱ ንቡሓት ኣሕዋትሲ ቜዅሮም ምእንቲ ኪኸውን 
ንምስሉ ወደ ኪመስለ ቐዯም መዯቢም። (ሮሜ8፥29)።  

ኣቡ ክርስትና ንክርስቶስ ምምሳሌ ንዅለ ኣማኒ እተዋህቜ ትእዙዛ ዯኣ እምቜር ሒዯት ሰት 

ዛኣትውዎ ፍለይ ነገር ኣይኯነን። ነዛን ነትን ምዃን እንተሰኣንና ንጏይታ ክንመስሌ 

ከምእንኽእሌን ከምዛግቡኣናን ግና ክርዴኣና ኣሇዎ። ምስሉ ክርስቶስ ኣቡ ገጽ ምዴሪ ተንጸሪቑ 

ክሳዔ ዖይርኤና ዴማ ከነዔርፍ የቡሌናን። ንክርስቶስ ምምሳሌ ሓዯ ዔሊማ ናይ እተፈጠርናለ ክሳዔ 

ዛነ ቡትግሃት ክንፍጽሞ እዩ ዖልና። እቶም ህዛቡና ንክርስቶስ ከይርኢ ዒትዑቶም ዛሓዛዎ 

ምስሌታት ክሃሱ እታ ንምስለ ክተዴምቕ ተሌእኾ እተዋህ ማሕቜር ክትትንስእ እዩ ዖሇዋ። እታ 

ማሕቜር ዴማ ኣነን ንስኻ/ኺን ኢና።  

ንክርስቶስ ምምሳሌ እቲ ቀንዱ ኣስተምህሮ መጽሓፍ ቅደስ እዩ። እቶም ‚ንኣምሊኽ ናይ ምምሳሌ 
ሌምምዴ‛ ዛቡሌ መጽሓፍ ዖቜርከቱ ጄሪ ቡራጅስ ኣቡ መጽሓፎም ቡዙዔ ንክርስቶስ ምምሳሌ 

ከምዘ ኢልም ኣሇው፦ ‚ቡርግጽ ንኣምሊኽ ምምሳሌ ዛቡሌ ቃሌ ኣቡ ሓዴሽ ኪዲን ኣቡ ሒዯት 
ቢታ ጥራይ እዩ ተጠቒሱ እንረኽቢ። ይኹን ዯኣ እምቜር ቡዖል መጽሓፍ ቅደስ ካቡ መጀመርታ 
ክሳዔ መወዲእታ ቡዙዔ ንኣምሊኽ ምምሳሌ እዩ ዛዙረቡ።‛  መጽሓፍ ቅደስ ቡምሌኡ ዖሕሌፈሌና 

መሌእኽቲ ቡዙዔ ንክርስቶስ ቡሓሳቡ፥ ቡህርይን ቅዱ ኣነቡራን ምምሳሌ እዩ። ስሇዘ ዴማ 

እዩ ኣውራ መሌእኽቲ መጽሓፍ ቅደስ ንክርስቶስ ምምሳሌ እዩ ኢሌና እንኣምን። 

እቲ ቡለጽን ኣቡነታውን ሃዋርያ ዛነ ጳውልስ ናቡ ምምሳሌ የሱስ ይግስግስ ስሇዛነቜረ እዩ 

ካሌኦት ንእኡ መታን ክመስለ ‚ከምዘ ኣነ ንክርስቶስ ዛመስል ዖልኹ ንስኻትኩም ንኣይ 
ምሰለ።‛  ዛቜሇ (1ቇሮ11፥1)። ልሚውን ንሕና ንቡሓት ኣርኣያ ንምዃን ርእስና ንክርስቶስ 

ምምሳሌ ከነሌምዴ ሓሊፍነትና ነሌዔሌ። እቲ ጳውልስ ኣቡዘ ቢታ ጠቂስዎ ዖል ምምሳሌ ዛቡሌ 

ቃሌ ኣቡ ግሪኽ ‚ሚመተስ‛ (‚mimetes‛) ይቡል። ትርጉሙ ዴማ ‚ቡጥቡቂ ምስዒቡ፥ 

ምሌጋቡ፥ ምቕዲሕ፥ ኣቡነት ናቱ ምኽታሌ፥ ከም ሞዳሌ ምቑጻር‛ ዛቡሌ እዩ። ነዘ ቃሌ 

ቡመጽሓፍ ቅዴሳዊ ትርጉሙ ምስ እንርእዮ ዴማ እዜም ዛስዔቝ ትርጉማት ከምዖሇዎ ንርዲእ።   

 ቡመሰረት ኤፌ4፥24 ንክርስቶስ ምምሳሌ ጽዴቅን ቅዴስናን እዩ 

 ንሓሳቝን ምኽሩን ዖግህዴ ህይወት ምውናን  

 ቡመሰረት 1ዮሃ2፥6 ከምቲ ንሱ እተመሊሇሶ ምምሌሊስ 
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 ኣምሊኻዊ ህርይ ምምዔሌ 

 ፍረ መንፈስ ምፍራይ 

 ዛእዖዛ ህይወት ሒዛካ ምምሌሊስ 

ክርስቶስ ኣቡ ምዴሪ ከመይ ኢለ እዩ እተመሊሇስ? ንሱ ቡሇውሃት፥ ቡፍቕሪ፥ ቡምእዙዛ፥ 

ንካሌኦት ቡምንር፥ ቡትሕትናን ርእስኻ ምስዋእን፥ ይቕረ ቡምሌ፥ ቡሓይሌን ስሌጣንን፥ 

ቡንጽህናን ናይ መንግስቲ ኣምሊኽ ኣእምሮ ቡምሓዛን እዩ ተመሊሉሱ። ስሇዘ ንሕናውን ከምቲ 

ንሱ እተመሊሇሶ እንተዴኣ ተመሊሉስና ንክርስቶስ ንመስል ማሇት እዩ። ኵለ ኣካይዲና 

ቡክርስቶሳዊ ህይወት ክቃነ ክንጋዯሌ ክንክእሌ ኣልና።  

ኣንጾክያን ኩሇን ንእኣ ከም ኣርኣያ ዛወስዲ ማሕቜራትን ዛዒቜየ ጽምኣተንን ቡሕ ዋጋ ዛኸፍሊለ 

ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ፥ ንክርስቶስ ቡኹለ ምምሳሌ እዩ። ቡፍሊይ ከኣ ኣቡዘ ክርስትና ከም 

መጋቜርያ ናይ ግዲም ፖሇቲካውያን ሓይሌታት ዛሕሰቜለ እዋን፥ ክርስትና ቀጥታዊ ርክቝ ምስ 

ክርስቶስ ምዃኑ ቡተግር ዖረዴእ ወሇድ ክትንስእ እዋኑ ዛጠሌቢ እዩ። ቡሃይማኖት ዛሽቅጡ 

ቡሓት ናይ ፖሇቲካ ሓይሌታት ከምዖሇው ዛፍሇጥ እ እንተነ፣ ክርስትና ግና ካቡኡ 

እተፈሇየ እዩ። ዔሊማ ክርስትና ምዴራዊ ንግስነት ምትካሌ ወይ ምውራዴ ዖይኯነስ ኣቡ ምዴሪ 

ናቡራ ሰማይ ቡምንር ክርስቶስ ዛነግሰለ ይታ ምጥጣሕ እዩ። ነዘ ተግራዊ ንምግር ዴማ 

ኣቡ ኣእምሮ ቡሓት ንዛዒረዯ ጌጋ ምርዲእ ሰይሩ ዛሓሌፍ ቅዱ ኣነቡራ ዖሇዎ ወሇድ ክትንስእ 

ክኽእሌ ኣሇዎ። 

ነቶም ኣቡ ወጻኢ ዖሇው ናቡ ዯምቜ ኣምሊኽ እንስሕቡ ምሌክታት ኢና እሞ ንኹለ እቲ 

ዛቜርሃሌና መንፈሳዊ ሓቂ ኣቡ ግቡሪ ቡምትርም ክንመሊሇስ ኣልና። እቲ ኣቡ ማሕቜር 

ክርስቶስ ዛጠፍአ ምስሉ የሱስ ናቡ ንቝር ምስ ዛምሇስ እቲ እተማረኸ ክቡሪ በተክርስትያን 

ክምሇስ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ሓሇፋ ዛነ ነገር ምስሉ ክርስቶስ ናቡ ንቝር ዛመሌስ ኣካይዲ 

ክንሃንጽ ዖልና። እዘ እቲ ኣቡ ምዴሪ እንነቡረለ ቀዲማይ ዔሊማ ቡምዃኑ ንምፍጻሙ 

ይጽንሓሇይ ዖይቡሃል ጉዲይ እዩ። 

ንክርስቶስ ንምምሳሌ ክግቜር ዖሇዎ 

1. ርእስኻ ምሌማዴ 
 
‚ግናኸ ንነገር ቅሇትን ንዔሊሌ ኣንስትን ካኻ ኣርሕቆ። ንርእስኻ ግና ኣምሌኾ ኣሌምዲ።‛ 
(1ጢሞ4፥7-8)። እዘ ኣቡዙ ጥቕሲ ተገሉጹ ዖል ‚ኣምሌኾ‛ ዛቡሌ ቃሌ ኣቡ ግሪኽ 
‚ዩሴያ‛ (‚eusebeia‛)ነቲ ኣቡ ጉኤ ተኣኻኺቡና እንገቡሮ ናይ መዛሙርን ካሌእን 
ንጥፈታት ዖይኯነስ ንኣምሊኻውነት ወይ ዴማ ንምምሳሌ ኣምሊኽ፥ ንሓቐኛ መንፈሳዊ 
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ህይወትን ውክሌናን እዩ ዛውክሌ። እቲ ‚ምሌማዴ‛ ዛቡሌ ቃሌ ዴማ ኣቡ ግሪኽ ‚ጅምናዜ‛ 
ይቡል፥ ትርጉሙ ዴማ ‚ንሓዯ ነገር ክትገቡሮ ዯጋጊምካ ምጽዒርን ምፍታን፥ ስሌጠና‛ 
ዛቡሌ እዩ። ስሇዘ ንርእስኻ ኣምሌኾ ኣሌምዲ ማሇት ንኣምሊኽ ምሰሌ፥ ከም ወኪሌ ናቱ 
ህይወቱ ዖንጸርቕ ኣካይዲ ይሃለኻ፥ ነቲ ኣምሊኽ ዛዯሌዮ ሓቐኛ ህይወት ዴማ ንቜሮ ማሇት 
እዩ።  
 
ከምቲ ኣቡዙ ጥቕሲ ተጻሒፉ ዖል ነፍስና ኣምሊኻውነት ከነሊምዴ ሓሊፍነት ክንስከም ዖልና 
ንሕና ከምዛንና ነዘ ተግራዊ ንምግር ካቡ ነገር ቅሇትን ዔሊሌ ኣንስትን ክንሃዴም 
ይግእ። ካሌእ ሰቡ ኣቡ ክንዲና ኯይኑ ንክርስቶስ ክንመስሌ ኣይገቡረናን። ቡሕ ጊዚ 
ክቕዯሱ ቡኣገሌገሌቲ ኢዴ ክንቜረልም ዛዯሌዩ ኣመንቲ የጋጥሙኒ እዮም። ንምቕዲስ ግና 
ርእስና ከነሌምዴ ጥራይ እዩ ዖልና። ንኵለ እቲ ንእኡ ንምምሳሌ እንጥሇቢ ነገር ኣማሉእና 
ክንርከቡ ክንጋዯሌ ኣልና። ንክርስቶስ ምምሳሌ ናይ ሓዯ መዒሌቲ ክስተት ዖይኯነስ ናይ 
ምለእ ዔዴመ መስርሕ ስሇዛነ ኣቡ ኵለ ህይወትና ርእስና እናሌመዴና ንመሊሇስ። 
 

2. ቡቕለዔ ገጽ ምምሌሊስ 
 
‚ንሕና ዅሊትና ግና ቡቕለዔ ገጽ ነቲ ኽቡሪ ጏይታ ኸም ቡመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ፡ 
ከም ካቡ መንፈስ ጏይታ ኻቡ ክቡሪ ናቡ ክቡሪ ናቡቲ ምስሉ ኣርኣያኡ ንሌወጥ።‛ 
(2ቇሮ3፥18)። ከምቲ ኣቡዙ ጥቕሲ ተገሉጹ እንርእዮ ዖልና ናቡ ምስሉ ኣርኣያ ክርስቶስ 

ክንሌወጥ ቡቅለዔ ገጽ ክንመሊሇስ ኣልና። ቡቅለዔ ገጽ ክቜሃሌ እንከል ቡክፉት ሌ፥ 

ቅንዔናን ካቡ ሓጢኣት ምንጻህን እዩ። ሌቡና ነቲ ቜቡእዋኑ ዛመጸና ናይ ኣምሊኽ ሓሳቡ 

ክፉት ክኸውን ኣሇዎ። እዘ እንተገቡርና እቲ ካቡ ሊዔሉ ዛመጸ ቃሌ ናይ ሊዔሉ ክንሓስቡ 

ናቡራና ናቡራ ሊዔሉ ክኸውንን ይቐርጾ እዩ። ከምኡውን ገዙእ ርእስና ኣቡ ሓጢኣት 

ከይንኣቱ እናተጠንቀቕና ምናሌት እንተኣቶና ዴማ ቡንስሓ ቅሌጥፍ ኢሌና ቡምምሊስ 

ክንመሊሇስ ኣልና። ሓሇፋ ዛነ ዴማ ንቅንዔና ከም ቅናት ክንቅነታ ይግእ። ካና ዴቝቕን 

ጠዋይን ህይወት ቡምርሓቕ ቡቕንዔና ክንመሊሇስ ምስ እንጅምር ናቡ ምስሉ ኣርኣያ 

ክርስቶስ ክንሌወጥ ኢና። 

 

3. ንክቡሪ ጏይታ ቡመስትያት ምርኣይ 
 
‚ንሕና ዅሊትና ግና ቡቕለዔ ገጽ ነቲ ኽቡሪ ጏይታ ኸም ቡመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ፡ 
ከም ካቡ መንፈስ ጏይታ ኻቡ ክቡሪ ናቡ ክቡሪ ናቡቲ ምስሉ ኣርኣያኡ ንሌወጥ።‛ 
(2ቇሮ3፥18)። ነቲ ክንርእዮ ዛዴሇ ዖል ክቡሪ ክርስቶስ ቡመስትያት ኢና እንርእዮ። እዘ 

ኣቡዘ ቢታ መስትያት ተሂለ ተገሉጹ ዖል እቲ ቡምግሊጽ መንፈስ ቅደስ ዛርከቡ ቃሌ 

ኣምሊኽ እዩ። ቃሌ ኣምሊኽ ምስ ዛግሇጸሌና ንክርስቶስ የሱስ ኣቡኡ ክንርእዮ ኢና። እቲ 

ዛርኤናዮ ጏይታ ዴማ ኣና ክንጸረቕ ናይ ግዴን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ሓይሉ ምግሊጽ 
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ቃሌ ኣምሊኽ ተረዱእና ካቡ ቃለ ዛመሃር ሌ ክንሕዛን ነቲ ሌክዔ መንነንትን ክቡርን 

ኣምሊኽ ክንፈሌጦን ዖዴሌየና። እዘ እንተገቜርና ነቲ እንናፍቖ ምስሉ ክርስቶስ ኣቡ 

ህይወትና ከነንጸርቆ ኢና። 

 

4. ቡመንፈስ ምምሌሊስ 
‚ንሕና ዅሊትና ግና ቡቕለዔ ገጽ ነቲ ኽቡሪ ጏይታ ኸም ቡመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ፡ 
ከም ካቡ መንፈስ ጏይታ ኻቡ ክቡሪ ናቡ ክቡሪ ናቡቲ ምስሉ ኣርኣያኡ ንሌወጥ።‛ 
(2ቇሮ3፥18)። መንፈስ ቅደስ ንክርስቶስ የሱስ ኣና ክቐርጾን ዛግቡኦ ስፍራ ከትሕዜን ኣቡ 

ውሽጥና ይነቡር ኣል። እቲ ካቡታ ዛዯሓንናሊ እዋን ጀሚሩ ኣና ዛሓዯረ ቡሩኽ መንፈስ 

ነቶም ፍቓድም ዖግዛኡለ ናቡ ምምሳሌ ወዱ ኣምሊኽ የቡጽሖም እዩ። ንክርስቶስ ንምምሳሌ 

ኣቡ እነካይድ መንፈሳዊ ገዴሉ እቲ ዛሇዒሇ ቢታ ክሕዛ ዖሇዎ መንፈስ ቅደስን ምስኡ 

ዛህሌወና ሕቡረትን እዩ። ቡዖይ መንፈስ ቅደስ ክርስትና ተራ ሃይማኖት እዩ ዛነና። 

ቡመንፈስ ቅደስ ምስ እንነቡሮ ግና ምስሉ ወዱ ኣምሊኽ ዛንጸረቆ ህይወት እዩ። ስሇዘ 

ዴማ እዩ ንክርስቶስ ንምምሳሌ ምስ መንፈስ ቅደስ ምዔያይ ዖዴሌየና። 

 

5. ካቡ ፍትወት ስጋ ምርሓቕ 
 
‚ቡእኡ እታ ኽቡርትን ዒይን ተስፋ ዛረኸቡና፡ ኣቡ ዒሇም ቡፍትወት ስጋ ኻቡ ዖል 
ጥፍኣት ወጺእኩም፡ ተማቐሌቲ እቲ ኣምሊኻዊ ህርይ ምእንቲ ኽትኯኑ፡ ቡትግሃት ዖቜሇ 
ተጋዯለ‛ (2ጴጥ1፥4-5)። ሃዋርያ ጴጥሮስ ተማቐሌቲ ኣምሊኻዊ ህርይ ቡምዃን ንክርስቶስ 

ክንመስል ካቡቲ ንዒሇም ኣቜሊሽይዋ ዖል ፍትወት ስጋ ሓራ ክንወጽእ ከምዖዴሌየና 

ይዙረቡ። ሓዯ ኣማኒ ንስጋን ቡእኡ ዛመጽእ ጥፍኣትን እም ምሌ ከይተማህረ ኣምሊኻዊ 

ህርይ ክምቀሌ ኣይክእሌን እዩ። ንመቡዙሕትና ናቡ ምምሳሌ ኣምሊኽ ከይንሰግር ዛዒገተና 

ኣቡ ሌዔሉ ስጋና ዖልና ሌኡም ኣተሓሕዙ እዩ። ስጋና ዴላታቱ ክፍጽም ናጻ ሓዱግና 

ንክርስቶስ ክንመስሌ ቡጸልትን ካሌእን እንተጸዒርና ዴኻምና ፍረ ኣይርከቢን። ስሇዘ ዴማ 

እዩ ካቡ ፍትወት ስጋ ሓራ ምውጻእ ዖዴሌየና። 

 

6. ቡሓይሉ ኣምሊኽ ምምሊእ 
ሰቡ ቡናይ ገዙእ ርእሱ ሓይሌን ክእሇትን መንፈሳዊ ነገር ክገቡር ዒቕሚ የቡለን። ሰቡ 

ቡሓይለ ከምዖይቡርትዔ ተጻሒፉ እዩ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ሰማያዊ ህይወት ንምንር 

ሰማያዊ ሓይሉ ቡግዱ ዖዴሌየና። ሃዋርያ ጳውልስ ንሰቡ ፊሉጲ ኣቡ ዛጸሓፎ መሌእኽቲ 

እዘ ናይ ውርዯት ስጋና ንኽቝር ስጋ ክርስቶስ ክመስሌ ዛኽእሌ ቜቲ ናይ ኣምሊኽ ኩለ 

ዛኽእሌ ሓይሉ ምዃኑ ይዙረቡ። ‚ንሱ ቜቲ ንዅለ ኺመሌከለ ዘከኣል ሓይሉ ነቲ ኽቝር 
ስጋኡ ምእንቲ ኺመስሌ፡ ነዘ ናይ ውርዯት ስጋና ኺሌውጦ እዩ።‛ (ፊሉ3፥21)። ቡርግጽ 
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እቲ ኵለ ዛኽእሌ ናይ ኣምሊኽ ሓይሉ ከጽሌሇና እንከል ጥራይ ኢና ነቲ ዖይከኣሌ 

እንኽእሌን ንምምሳሌ ክርስቶስ ምለእ ቡቕዒት እንውንን። ክንዱ ዛነ ዴማ ቅዴምን 

ሓሇፋ ዛነን ሓይሉ ኣምሊኽ ክንምሊእ ክንዯሌን ክንጋዯሌን ኣልና። ኣቡ ገዙእ ክእሇትና 

ዖይኯነስ ኣቡ ሓይሉ ኣምሊኽ ክንእመን ይግእ። ንኵለ እቲ ሓይሉ ክንምሌኣለ እንኽእሌ 

መገዴታት ዴማ ክንምዛምዜ ኣልና። 
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሓዯ 

ዴምጺ መንፈስ ቅደስ ዛስምዒሊ 

ታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር መንፈስ ቅደስ ዛግቡኦ ስፍራ ሒ ንህዛቝ ዛመርሓሊ 

ማሕቜር ከምዛነቜረት ነቲ ቡዙዔኣ እተጻሕፈ ጽሑፍ ቡምንቡ ክንርዲእ ንኽእሌ። ነቲ 

ዲሕራይ ጳውልስ እተሰመየ ሳውሌን ርናስን ንዔዮ ሃዋርያነት ክፍሇዩ ዛገቜረ ናቡታ 

ማሕቜር ዛመጸ ወይ ዴማ እታ ማሕቜር ዛሰምዒቶ ዴምጺ መንፈስ ቅደስ እዩ ዛነቜረ (ግ.ሃ13፥1-

2)። ህይወት ክርስትና ቡዖይ መንፈስ ቅደስ ህይወት ኣይኯነን። ነዘ እተረዴኤት ማሕቜር 

ኣንጾክያ ዴማ ነቲ ክርስትያናዊ ህይወት ቡመንፈስ ቅደስ ንምምራሕ ንምስማዔ ዯሃዩ ኣዛያ 

ቅሌጥፍቲ እያ ዛነቜረት። 

መንፈስ ቅደስ ዯሃዩ ዖየስምዒሊ ማሕቜር ኣልኹ እንተቜሇት፡ ታሪኽ ዛሰነዯት በተ መዖክር ካቡ 

ምዃን ሓሉፋ ኣቡዘ ህሌው ዖመን እጃማ ከተቜርክት ዖይትኽእሌ ምውትቲ እያ ክንዮ ምሌ 

ቡኻሌእ ክትገሌጻ ዛከኣሌ ኣይኯነን። ኣምሊኽ ቡማሕቜሩ ነዙ ዒሇም እዘኣ ክቡጀዋ ይዯሌይ እዩ። 

ነዘ ተግራዊ ንምግር ከኣ ከም ዒቡዪ መራሕን ኣጽዋርን ዛሃ ነገር እንተዴኣ ሃሉዩ ዴምጹ 

እዩ።  

እታ ዯሃዩ ዖይስምዒሊ ማሕቜር ነቲ ዖሊቶ መዋእሌ ክትቡጀዎ ከምዖይትኽእሌ ዛርዲእ ኣምሊኽ 

ኩለሳዔ ናቡ ዯሃዩ ከነቕሌቡ እዩ ዛጽውዒና። ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ዴማ ነዘ ጻውዑት ግቝእ 

ምሊሽ ክትህቡ ዛኸኣሇት ቡሌጽትን ኣቡነታዊትን ማሕቜር እያ። ቡሓት ማሕቜራት ካቡ ናይ 

ኣካሌ ኣካይዲ ናቡ ናይ ትካሌ ኣካይዲ እተሇወጣለ ቀንዱ ምኽንያት ንዴሃይ ኣምሊኽ ጸማም እዛኒ 

ቡምሃቜን እዩ። ንዯሃይ ኣምሊኽ ጸማም እዛኒ ሂቡካ ነቲ ኣምሊኽ ካኻ ዛዯሌዮ ህይወት 

ክትነቡሮ ስሇዖይከኣሌ ምስዙ ንጥፍኣት እተፈርዯት ዒሇም ክትጸናቜር ኢኻ እትግዯዴ። 

ንዯሃይ ኣምሊኽ እትሰምዔ ማሕቜር ንሓሳቡ ኣምሊኽ ቀረ ዛነ ህይወት ትመርሕ። ዒወት ዴማ 

ንሓሳቡ ኣምሊኽ ቀረ ቡምዃን ምንር እዩ። ነታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ዴማ ዔውት ናቡራ 

ክትመርሕ ዛሓገዙ እቲ ንዴሃይ መንፈስ ቅደስ ናይ ምስማዔ፡ ምቕሌን ምትግርን ሌምዲ እዩ። 

ንሳ ንኵለ እቲ መንፈስ ኣምሊኽ ዯሃዩ ዖስምዒለ መገዴታት ቡምስትውዒሌ ተጠቂማትለ እያ።  

ካቡ ዯሃይ ኣምሊኽ ዛረሓቓ ማሕቜራት ልሚ ዒቡዪ ናይ መአከ ህንጻ ሃኒጸን እ እንተሇዋ ነቲ 

መራሒኤን ዛነ መንፈስ ቅደስ ግና ካቡ ማእከሇን ኣውጺኤናኦ ኣሇዋ። ማሕቜር ኣንጾክያ ግና 

ንዴሃይ ኣምሊኽ ንዖሇዋ ጽምኣትን ክቡርን ቡግቡሪ ዖንጸረቐት ቡሌጽቲ ማሕቜር እያ ነይራ። 

እ 
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ንሕናውን ልሚ ንዴሃይ ኣምሊኽ ቀረ ቡምዃን ነቲ ኣምሊኽ ካና ዛዯሌዮ ህይወት ከነንጸርቕ 

ትጽት ይግቜረሌና። 

 

መንፈስ ቅደስ ንማሕቜሩ ዯሃዩ ዖስምዒለ መገዴታት 

1. ቜቶም ሓሙሽተ ናይ መሪሕነት ኣገሌግልታት 

 

ኣምሊኽ ንማሕቜሩ ካቡ ዛሀ ዛዒቜየ ሃቡቲ እቶም ሓሙሽተ ናይ መሪሕነት ህያት 

ምስቶም ቀዲሞት እዮም ዛስርዐ። ኣምሊኽ ኣቡ በቱ ነቲ ግሩም ዯሃዩ ከስምዔ ንሃዋርያት፥ 

ነቡያት፥ ወንጌሊውያን፥ ሶትን መምህራንን ሰሪዐ እዩ። በተክርስትያን ነዘ ተረዱኣ 

ተጠቀምቲ እዜም ናይ መሪሕነት ህያት ምስ እትኸውን ቡምኽሪ ኣምሊኽ ቡሌጽግቲ እያ 

እትኸውን።  

 

2. ናይ ቃሌ ኣገሌገሌቲ 

 

እቲ ካሌኣይ ኣምሊኽ ዴምጹ ዖስምዒለ መገዱ ዴማ ቡናይ ቃሌ ኣገሌገሌቲ እዩ። እዜም 

ንቃሌ ኣምሊኽ ዖገሌገለ ናይ ግዴን ኣቡ ውሽጢ እቶም ሓሙሽተ ናይ መሪሕነት ህያት 

ዛኣተው እዮም ማሇት ኣይኯነን። ኣቡኡ ዖሇው ክህሌው ይኽእለ እዮም ካቡኡ ወጻኢ ዴማ 

ሰቜኽትን ናይ ምምሃር ጸጋ ዖሇዎምን ክኑ ይኽእለ። መንፈስ ቅደስ ነቶም ናይ ቃሌ 

ኣገሌገሌቲ ተጠቒሙ ሓሳቝ ይገሌጽ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ በተክርስትያን ነቶም ናይ ቃሌ 

ኣገሌገሌቲ ዛግእ ቢታ ክትህቢምን ክትጥቀመልምን ዖሇዋ።  

  

3. ዖመርቲ  

 

ቡመዛሙሮም ዯሃይ ኣምሊኽ ዖምጽኡ ዖመርቲ ኣሇው። ኵለ ዛዛምር ካቡ ኣምሊኽ 

ተቐለ እዩ ዛዛምር ኢሌና ክንዴምም ዖይከኣሌ እ እንተነ፥ ነንዛሰምዔዎ ሓሳቡ 

ኣምሊኽ ዚማ ቡምስራሕ ናቡ ቅደሳን ዖቕርቝ ዖመርቲ ከምዖሇው ዴማ ንፈሌጥ ኢና። 

ንዛረኣይዎ ዖመን እርኢ ኣልኹ ኢልም ዛዖመሩ እሞ ኣቡ ሌ ኩሊትና ተስፋ ኣምሊኽ 

ክሕዯስ ንዛገቜሩ ቡሩኻት ዖመርቲ ዮናታንን ሶስናን ዴማ ከም ኣቡነት ክንወስዴ ንኽእሌ 

ኢና። ቡእኦም ዯሃይ ኣምሊኽ ዖይሰምዓ፥ ዖይተጸናንዏን ሓይለ ዖይተሓዯሰን ኣማኒ የሌቢን። 

ስሇዛነ ዴማ እዩ ንኣገሌግልት ዖመርቲ ኣቡ ማሕቜራትና ቡዛግእ ክንምዛምዜ ዖልና። 

ዖመርቲ መጽንሒ ወይ መሳገሪ ናቡ ናይ ቃሌ ኣገሌግልት ዖይኯኑስ ቡገዙእ ርእሶም 
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ሰቜኽቲ፥ መምህራንን ተነቜይትን ስሇዛኑ ኣሰማምዒ መዛሙርና ክንቅይሮ ይግእ። ነቲ 

ቡዖመርቲ ዛንገር ሓሳቡ ኣምሊኽ ዴማ ከነቕሌቜለ ሓሊፍነትና እዩ።  

 

4. ቡዛግሇጹ ጸጋ ህያት 

  

እቲ ካሌእ ኣምሊኽ ንማሕቜሩ ዴምጹ ዖስምዒለ መገዱ ዴማ ምግሊጽ ጸጋ ህያት እዩ። 

ምግሊጽ ጸጋ ህያት ክንቡሌ እንከልና ትንት፥ ሕሌሚ፥ ራእይ፥ ቃሌ ፍሌጠት… ማሇትና 

እዩ። በተክርስትያን ዴምጺ ኣምሊኽ ንምስማዔ ናይ ግዴን ኣይኯነን ሃዋርያትን ነቡያትን 

ጥራይ ከዴሌይዋ። ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ንእተቐቜል ጸጋ ህያቡ ክገሌጾ እንከል ኣምሊኽ ኣቡ 

ማሕቜሩ የዴሂ እዩ። ቅደስ ቃሌ ‚ኣሕዋተየ፡ እንታይ ዯኣ እዩ? ክትእከቝ ኸልኹም፡ ነፍሲ 
ወከፍኩም መዛሙር ኣሇዎ፡ ምህሮ ኣሇዎ፡ ራእይ ኣሇዎ፡ ቋንቋ ኣሇዎ፡ ትርጉም ኣሇዎ…።‛ 
ስሇዛቡሌ ጽኑዔን ስሩዔን ምትእኽኻቡ ዖምጽኦ ምግሊጽ ጸጋ ህያት ኣል እዩ (1ቇሮ14፥26)።  

 

ነዜም ኣቡ ሊዔሉ ዛጠቐስናዮምን ካሌኦት ኣምሊኽ ዘዙረቜልም መገዴታትን ኣቡ ረቡሓና 

ቡምውዒሌ ንምስማዔ ዴምጺ ኣምሊኽ ትጉሃት ክንከውን ኣልና። እዘ ክንገቡር እንተዴኣ ክኢሌና 

መጻኢና ዖተኣማምን ክኸውን እዩ። እታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር፥ ነቲ እቲ መንፈስ ንማሕቜራት 

ዛቡል ንምስማዔ፥ ናይ ውሽጢ እዛኒ ማሇት ንቛሕ መንፈስን እተኸፍተ ሌቡን ዖጥረየት 

ማሕቜር ስሇዛነቜረት እያ ተዒዊታ እሞ ኣሰራ ንስዒቡ።    
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ምዔራፍ ዒሰርተው ክሌተ 

ጸጋ ኣመንቲ ዖሇሉ ትንታዊ ጠመተ 

ሕቜር ኣንጾክያ ኣቡ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ንእተነቡረ ጸጋ ህያት ቡትንታዊ 

ምሌሊይ ኣሇሌያ ኣቡ ስራሕ ክውዔሌ ዯገ እትኸፍት ማሕቜር እያ ነይራ። ነዘ ከኣ 

ኣቡቲ ንሳውሌን ርናስን ክፈሌይዎም ዛመጸ ትንታዊ ቃሌ ነጺሩ ኢና 

እንረኽቢ (ግ.ሃ13፡2)። ጸጋ ኣመንቲ ኣቡ ይታ ክግሇጽ ትንታዊ ምሌሊይ ኣዛዩ ወሳኒ እዩ። 

እተኸፍተ መንፈሳዊ ኣእዙንን ኣዑንትን ዖሇዎም ቅደሳን ዛርከቡዋ ማሕቜር ቡትንታዊ ጠመተ 

ንኩለ ነገራት እተሇሉ ቡምዃና ሓሳቡ ኣምሊኽ ኣቡ ምፍጻም ኣዛያ ሓያሌን ንቕሕትን እያ። 

ቡሓት ማሕቜራት ሰኣን እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛዒየየ ትንታዊ ምሌሊይ ቡዖይምጥቃመን ሒዯት 

ኣገሌገሌቲ ቡሓት ተገሌገሌቲ ዖሇወን ሌሙሳት ማሕቜራት ክና ተገዱዯን እየን። ትንታዊ 

ምሌሊይ ኣቡ ዖሇዎ ግና እቲ ኣቡ ሰት ዖል ጸጋ ጋህዱ ይወጽእ። እታ ማሕቜርውን ተጠቃሚት 

እቲ ጸጋ ትኸውን። 

በተክርስትያን ውህቜት ቅደሳን ንምሌሊይ ክትገቡሮ ዖሇዋ 

 ትንታዊ ምሌሊይ 

 

ሓንቲ በተክርስትያን ቡትንታዊ ምሌሊይ እተቓነየ ኣካይዲ ክትሃንጽ እንተዴኣ ዖይክኢሊ 

ነቲ ኣቡ ማእከሊ ዖል ውህቜት ጸጋ ከተሇሌዮ ኣይትኽእሌን እያ። ትንታዊ ምሌሊይ ማሇት 

ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ንእተሰወሩ ነገራት ክትርኢ ምኽኣሌ እዩ። ኣምሊኽ ኣቡ ነፍስ 

ወከፍ ኣማኒ ዖቐመጦ መሇኯታዊ ዒቕሚ ኣል። ነዘ ዴማ ቡመንፈሳዊ የዑንቲ ዯኣ እምቜር 

ቡስጋዊ ኣእምሮ ክንርዴኦ ስሇዖይንኽእሌ ኣምሊኽ ቡምስትውዒሌ ክርኸና ምጽሊይ የዴሉ። 

ከምኡውን ቜቶም ንዔዮ ዛተንስኡ ቅቝኣታ ተሓጊዙ ነቲ ኣቡ ቅደሳን ዖል ጸጋ ህያት 

ከተሇሉ የዴሌያ። 

  

 ኣፍሌጦ ህዛ ኣምሊኽ ምዔይ 

 

ቡዙዔ ጸጋ ህያት ዔሙቕ ዛቜሇ ምህሮ ምዛርጋሕ፥ መሰ ኣምሊኽ ቡርእሱ ነቲ ዖሇዎ ጸጋ 

ንከሇሉ ይሕግዜ እዩ። ኣነ ነዘ ቡግቡሪ ስሪሐለን ተዒዊተለን እየ። ኣምሊኽ ንዛሃቜኒ ምህሮ 

ንቡርክት ዛቜሇ እዋናት ምስ ዖርጋሕኩዎ ዛቜዛሑ ካቡቶም ዖገሌገሌክዎም ቅደሳን ቡቐሉለ 

ነቲ ዖሇዎም ውህቜት ጸጋ ከሇሌይዎ ተዒዘቜ ኣልኹ። ፍሌጠት ሓቂ ነቲ ኣቡ ውሽጥና 

ማ 
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እተቐመጠ መሇኯታዊ ጸጋ ከነሇሌዮ ዒቕሚ እዩ ዛነና። ስሇዘ እቶም ናይ ቃሌ ኣገሌገሌቲ 

ዯቜናን ንፋስን ከይርኤና ነቲ ዖልና ፍሌጠት ንዛርኣዮ። ቡጊዚኡ ንምስትውዒሌ ክቜቁሌ 

ስሇዛነ ዴማ ቡጸልትና ነስትዮ። 

  

 ፍለይ ቅዱ ኣምሌኾ ምክታሌ 

 

ቡሓያሌ ኣምሌኾ መንፈስ ቅደስ ክንቀሳቐስ (ዛዒየለ ይታ ክርሓወለ) እንከል ቡቐሉለ 

ናቡ ምስትውዒሌን ምግሊጽን ይእቶ እዩ። ኣምሌኾ ሰማያት ናይ ምኽፋት ቡቕዒት ስሇዖሇዎ 

ረቡሓኡ ዒቡዪ እዩ። ኣቡ ትሕቲ እተኸፍተ ሰማይ ዛነቡር ህዛ ዴማ ምስትውዒሌ ክህሌዎ 

ናይ ግዴን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ በተክርስትያን ፍለይ ቅዱ ኣምሌኾ ከተተኣታቱ ዖሇዋ። 

ዔምቇት ዖሇዎ ኣምሌኾ ክህለ እትጽዔር ማሕቜር ጸጋ ህያቶም ዖሇሌዩ ቅደሳን ቡቡዛሒ 

እዮም ዛርከቡዋ።  

 

 ሓያሌ ተዋጋኢ ምዃን 

 

እንሓንሳእ ዖይምስትውዒሌና ምንጩ ስሇዖይተመሃርና ወይ ዴማ ካሌእ ዖይኯነስ መንግስቲ 

ጸሌማት እዩ። ሰይጣን ዛዖርኦ ዖርእን ዛሃንጾ ጽኑዔ ዔርዴን ቅደሳን ጸጋኦም ከየሇሌዮ 

ይዒግት እዩ። ነዘ መጻወዴያ ጸሌማት ሰይሩ ዛሓሌፍ ናይ ውግእ ህይወት ምህናጽ ዴማ ናይ 

ነፍስ ወከፍ ማሕቜር ሓሊፍነት እዩ። ነቲ እተማረኸና ክንምንዛዔ፥ ንእተሃንጸና ዔርዱ ዴማ 

ከነፍርስ ክርስትያናዊ ግቝእና እዩ። ሌኡማት ኯይንና እናተመሊሇስና ምስትውዒሌን ምግሊጽ 

ጸጋ ህያትን ክህለ ክንጽቜ የቡሌናን። ኣቡ ሌዔሉ እቲ ከይነስተውዔሌ ዛተንስኣና ክፉእ 

መንፈስ ክንትንስእ ክንክእሌ ኣልና። 

  

 ነቶም እተገሌጹ ህያት ምትቡዔን ዛዒዩለ ስፍራ ምሃቡን 

 

በተክርስትያን ነቶም እተገሌጹ ጸጋ ህያት ዛዒዩለ ስፍራ ቡምሃቡ ምስ እተቜራትዔ፥ እቲ 

ዖይተገሌጸ ህያት ክግሌጽ ዯገ እያ እትኸፍተለ። እቶም ኣቐዱሞም ዛተንስኡ ሰት ግቝእ 

ስፍራን ዛግቡኦም ክቡርን ምስ ዛወሃቢም እቲ ካሌእ መሰ ዴማ ነቲ ዖሇዎ ጸጋ ናይ 

ምሌሊይን ኣቡ ይታ ናይ ምግሃዴን ቡርቱዔ ህጊ ስሇዛሓዴሮ ዒወት ዛሕፈሶ መንፈሳዊ 

ገዴሉ እዩ ዛጅምር። ካቡዘ እተሊዔሇ ዴማ እዩ በተክርስትያን ኣቡ ሌዔሉ እቶም ዛግሇጹ 

ጸጋ ህያት ዛህሌዋ ኣተሓሕዙ ኣዛዩ ጥንቓቐ እተመሌኤ ክኸውን ዖሇዎ።   
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 ቡቑዔ መሪሕነት 

 

ናይ በተክርስትያን ምሕዯራ ነቲ ኣቡ ቅደሳን ዖል ጸጋ ኣቡ ምሌሊይን ምግሊጽን ዖሇዎ ተራ 

ዒቡዪ እዩ። ቡመንፈስ ቅደስ ዛቕሇስ ምሕዯራ ዖሇዋ ማሕቜር፥ ነቲ ኣቡ ዯቃ ዖል ህያት 

ከተሇሌዮን ንምህናጻ ኣቡ ይታ ከተግህድን ትኽእሌ እያ። እቲ ምሕዯራ ቡዔሊማ እናተዖወረ 

ንቡሓት ንምስታፍ ዛጽዔር ምስ ዛኸውን ሰት ነቲ ዖሇዎም ጸጋ ህያት ንምሌሊይ 

ይተቡዐ እዮም። ስሇዘ ዴማ እዩ ምሕዯራ በተክርስትያን ዒንቃጺ ክኸውን ዖይቡለ።  

 

 መንፈሳዊ ኣቢነት 

 

ጏይታ ነቲ ኣቡ ሌዔሉ ህዛቝ ዖሇዎ ሓሳት ንመንፈሳውያን ኣቢታት ይገሌጽ እዩ። ኣቡ 

ሌዔሉ ጢሞቴዎስ ንዖል ጸጋ ጳውልስ ይፈሌጥ ነይሩ። ኤሌያስ ናይ ኤሌሳእ፥ ሙሴ ናይ 

እያሱ፥ ዲዊት ዴማ ናይ ሰልሙን ናይ ህይወት ኣጀንዲኦም ካቡ ኣምሊኽ እንታይ ምዃኑ 

ስሇዛረኸቡዎ ናቡኡ ክቜጽሑ ዯጊፎሞም እዮም። ስሇዘ ኣቡ በተክርስትያን ኣቡ መንጏ 

ኣገሌገሌትን መሰን ናይ ኣቢን ውለዴን ኣካይዲ ክህነጽ ይግእ። ኩለ ዖገሌግሌ ኣገሌጋሉ 

መንፈሳዊ ኣቢ ናይ ምዃን ቡቕዒት ኣሇዎ ኢሇ ኣይሓስቡን። ኣምሊኽ ኣቡ በቱ ቜዘ መንፈሳዊ 

ሓሊፍነትን ቡቕዒትን ዖተንስኦም ሰት ኣሇው። ነዘኣቶም ናይ ምሌሊይን ኣቡ ትሕቲኦም 

ኯይንካ ናቡ እተዲሇወሌካ ቜረኽቲ ምዴያቡን ዴማ ናይቲ መሰ ሓሊፍነት እዩ። ኣቢታት 

እናሰሰኑ ቡዛኸዴዎ መጠን መሰ ኣምሊኽ ነቲ ቡኣምሊኽ እተመዯቜለ ናይ ህይወት 

ኣጀንዲን ጸጋ ህያቱን ኣሇሌዩ ኣቡ ምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ እጃሙ ክገቡር ይትንስእ እዩ። 

እዘ ከኣ ንጡፋት ኣካሊት እምቜር ውንፋት ኣሊት ከይነፍሪ ክሕግዖና እዩ። ስሇዛነ 

ዴማ እዩ ንትንሳኤ ኣቢታት ቡኵለ መዲይ ምዔያይ ዖዴሌየና ዖል። 

እዜም ዛርኤናዮምን ካሌኦት ኣገዯስቲ ነገራትን ቡምጥቃም ነቲ ኣቡ ቅደሳን ዖል መሇኯታዊ ጸጋ 

ንምሌሊይን ንምግሊጽን ምትጋህ የዴሉ። እዋኑ እዋን ምግሊጽ ጸጋ ህያት እዩ እሞ፥ ንየ።  
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሰሇስተ 

ናይ ሓዴሽ ነገር ጅማሬ ምዃን 

ም ዛፍሇጥ ክርስትና ኣቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ኣይጀመረን። ማሕቜር ክርስቶስ ኣቐዱሙ 

ኣቡ ዛነቜረ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ቡሞትን ትንሳኤን የሱስ ምስ ምውራዴ መንፈስ 

ቅደስ እያ ናቡ ህሊዌ መጺኣ። ይኹን ዯኣ እምቜር ክሳዔ ምዔራፍ 11 ናይ ግቡረ ሃዋርያት 

‚ክርስትያን‛ ቡዛቡሌ ስም እተሰመየ ውሌቀ ሰቡ ይኹን ማሕቜር ኣይንርእን። እቲ ኣቡ ኣንጾክያ 

ቡሓይሉ ዛጠጥዓ ንክርስቶስ ዛመስሌ ህይወት ግና፥ ኣመንቲ እዘ ሓዴሽ ስም ክህሌዎም ገይሩ። 

እዘ ከኣ እታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር ናይ ሓዴሽ ነገር ጅማሬ ምዃና ዒቡዪ ዛነ 

ምሌክት እዩ።  

ነዘ ‚ክርስትያን‛ ዛቡሌ ሓዴሽ ስም ነቲ ኣማኒ ወሇድ ዖውሃቜ ቅዱ ኣካይዲ፥ ህይወት እታ 

ማሕቜር እዩ ወሉዴዎ። ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ከም ኩሇን ናይ ተሓዴሶ ሃዋርያውያን ማሕቜራት 

ኣቐዱሙ ኣቡተን ካሌኦት ማሕቜራት ዖይነቜረ ግናኸ ኣቡ ሌ ኣምሊኽ ንእተሓስቜ ምርዲእ፡ ቅዱ 

ኣካይዲን ስትራቴጂን ዖምጽኤትን ናይ ሓዴሽ ነገር ጅማሬ ዛርኣየሊ ማሕቜርን እያ ነይራ። እዙ 

ማሕቜር ኣቐዱሙ ንዛነቜረ ናይ ምዴጋም ጥራይ ኣካይዲ ዖይትኸይዴ ገዙእ ርእሳ ንሓዴሽ 

ሌምምዴ እተሌምዴ ካቡ ኣምሊኽ ቡእትቕቜል ሓዯሽቲ ነገራት እትመሊሇስን ማሕቜር እያ ነይራ። 

መቡዙሕትኤን ማሕቜራት ቜቲ ዖሇወን ምሌምማዴ ስሇዛዒግ ንሓዴሽ ሌምምዴ ገዙእ ርእሰን 

ኣየዲሌዋን እየን። ካቡዘ እተሊዔሇ ዴማ ሓዴሽ ነገር ኣቡ ዛጅመረለ እዋን ምስቲ ነገር ኣይሓቡራን 

ጥራይ ዖይኯነስ ነቶም ቜቲ ሓዴሽ ነገር ዛንቀሳቀሳ ማሕቜራትን ውሌቀ ሰትን ኣቡ ምቅዋም 

ኣተኵረን ይሰርሓ። ክንዮ እቲ ዖሇዋኦ ምርዲእ ዛዒሞቐ ምርዲእ፡ ክንዮ እቲ ዖሇወን ቅዱ ኣካይዲ 

ዛኸዯ ካሌእ ቅዱ ኣካይዲ ኣል ኢሇን ስሇዖይኣምና እቲ ነገር እቲ ክመጽእ እንከል ክሰምራኦ ኣዛዩ 

ነዊሕ እዋን እዩ ዛወስዯሇን። እዘ ከምዘ ዒይነት ኣካይዲ እዩ ኣቡተን ኣቡ ሃገርና ዖሇዋ ማሕቜራት 

እንትርፎ ሃይማኖታዊ ንጥፈት ናይ ኣምሊኽ ምንቅስቓስ ከይንርኢ ዒንቂጹ ዛሓዖና። 

እታ ኣቡዘ ዖመን ክትትንስእ ቡኣምሊኽ እትዴሇ ዖሊ ሃዋርያዊት ማሕቜር ግና፣ ነቲ ቅዴሚ ሕጂ 

ዛነቜረ እሞ ኣቡዘ ሕጂ እዋን ዛጠፍኤ ነገር ኣቡ ምምሊስ ዛተሓጽረት ጥራይ ዖይኯነስ ሓዴሽ 

ነገር እተምጽእ ማሕቜር ኯይና ክትመሊሇስ እዩ ህጊ ኣምሊኽ። ሓዴሽ ነገር ክቜሃሌ እንከል ኣቡ 

ክሌተ መቒሌና ክንምሌከቶ ንኽእሌ ኢና። እቲ ቀዲማይ ምለእ ቡምለእ ቅዴሚ ሕጂ ኣቡ ዛነቜረ 

ወሇድ ዖይተገሌጸ እዩ። ኣምሊኽ ኣቡ ዖመንና ክገቡሮ ዛዯሌዮ ነገር ኣሇዎ። እቲ ንሱ ክገቡሮ 

ዛዯሌዮ ነገር ቅዴሜና ቡዛነቜረ ወሇድ ዴማ ፈጺሙ ዖይተገቡረ ክኸውን ይኽእሌ እዩ። ነዘ ናቡ 

ህሌውና ምምጻእ እዩ ዴማ ሓዴሽ ነገር። እቲ ካሌኣይ ዴማ ኣቡ ካሌእ ከታት ዛሰርሕ ክነሱ 

ከ 
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ኣቡቲ ከ ግና ዙጊት ክሰርሕ ዖይጸንሐ ነገር እዩ። ነቲ ኣቡ ካሌእ ከ (ማሕቜር፥ ከተማ፥ 

ሃገር…) ዛዒዪ ነገር ኣቡ ከኣ ጀማሪት ንምዃን ርእሳ ዖሌመዯት ማሕቜር ምዃን የዴሉ።  

ሓዴሽ ነገር ምጅማር ናይቶም ቀዲሞት ሃዋርያውያን ወሇድ ቅዱ ኣነቡራ እዩ ነይሩ። ቡርግጽ 

ልሚውን ሃዋርያዊ ወሇድ ኣቡቲ ዖሇዋ ከ ናይ ሓዴሽ ነገር ጀማሪ እዩ። ሃዋርያዊ ወሇድ 

ቅዴሚ ሕጂ ዖይተዲህሰሱ ሓቅታት ንምዴህሳስ ከምኡውን ቅዴሚ ሕጂ ዖይተቜጽሑ ቢታታት 

ንምቡጻሕ ዛግስግስ ወሇድ እዩ። ከምኡውን ሓዴሽ ነገር ንምቕሌን ንምግርን ፈጺሙ ዴሕር 

ዖይቡሌ ቡምዃኑ ቡለጽነት ኣሇዎ።  

ሓዴሽ ነገር ከም ኩለ መንፈሳዊ ነገር ቡኣምሊኽ ዯኣ እምቜር ቡክእሇት ሰቡ ዛዛወር ኣይኯነን። 

ቡተወሳኺ ሓዴሽ ነገር ምጅማር ሰማያትካ ቡትንታዊ ምሌሊይ ቡምንቡ፡ ቡእምነት ተቐሌካ 

ተግራዊ እትገቡሮ ዯኣ እምቜር ንስኻ ዔሌኻ እትሰርሖ ተራ ነገር ኣይኯነን። ስሇዛነ ዴማ 

እዩ እታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር ኣቡ መንፈስ ቅደስ እትውከሌን ቡእኡ እትምእከሌን 

ዛነቜረት። ልሚውን እዙ ናይ 21 ክፍሇ ዖመን በተክርስትያን ሓዴሽ ነገር ንምጅማር ዖይትፈርህ 

ክትከውንን ነቲ ኣቡ ምዴሪ ክመጽእ ዛነቜሮ እሞ ዙጊት ዖይመጸ ነገር ቡምሌሊይ ንምምጽኡ 

ክትጋዯሌን የዴሌያ ኣል። 

 

ናይ ሓዴሽ ነገር ጀመርቲ ንምዃን ክግቜር ዖሇዎ 

1. ሇውጥን ሓዴሽ ነገርን ኣይትፍራህ 

 

ናይ ሓዴሽ ነገር ጀማሪ ንምዃኑ ቜመሰረቱ ሇውጥን ሓዴሽ ነገራትን ካቡ ምፍራህ ሓራ 

ክትወጽእ ኣልካ። ዛነ ሰቡ ቜቲ ነታ ዛነቡረሊ ምዴሪ ዛዒቡሇሇ ነገር ይጽል እዩ። ምዴርና 

ዴማ ሓዴሽ ነገር ቡምፍራህ እተዒቡሇሇት እያ። ጽገናዊ ይኹን መሰረታዊ ሇውጢ ኣቡዙ 

ሃገር ቡጣዔሚ እዩ ዛፍራህ። ኣቡ ክንዱ ምሌዋጥ ነቲ ዖል ኣጽኒዔካ ምሓዛ ዛነገሰሊ ምዴሪ 

እያ ዖሊትና። ስሇዛነ ዴማ እዩ ቡሓት ኣገሌገሌቲ ንሇውጢ ከም ኣሳሕይታ ቁሪ 

ዛፈርህዎ። ንስኻ ግና ንሇውጥን ሓዴሽ ነገርን ርእስኻ ኣሌምዴ ዯኣ እምቜር ኣይትፍራህ። 

 

2. ንህሌው ምንቅስቓስ ጽሌኣዮ 

 

ተሓዴሶን ናይ ሇውጢ ምንቅስቓሳትን ካቡ ንህሌው ምንቅስቓስ ዛጸሌእ ሌ እዩ 

ዛውሇዴ። ስሇዛነ ዴማ እዩ እቲ ሇውጢ ናይ ምጅማር ጥሙሕ ዖሇዎ ኣገሌጋሉ ነዘ 

ሌሙስ ዛነ ህሌው ኣካይዲ መንፈሳውነት እዙ ሃገር ክፍንፍኖ ዖዴሌዮ። ምኽሪ ኣምሊኽ 

ንሱ ስሇዖይኯነ ንገዙእ ርእስኻ ካቡ ጽሌዋ እዘ ሌሙስ መንፈሳውነት ኣዴሕን። ዛሓይሽ 
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ኣማዔደ ዯኣ እምቜር ቡዛጸንሓካ ህሊውን ሰቡኣውን ስርዒት ሕጊግ ኣይትቜሌ። ምስ 

ሃይማኖታዊ ኣካይዲ ክትቡኣስ ምስ እትጅምር ኢኻ ምስ መንፈሳውነት ሓቀኛ ዛምዴና 

እትጅምር እሞ ነቲ ንቡሓት ዖሌመሰ ህሌው ኣካይዲ ፈንፍኖ።  

 

3. ቡዛወሃቜካ ሰማያዊ ራእይ እመን 

 

ኣምሊኽ፥ ናቡ ሌ ኣገሌገሌቱ ዛሰድ ናይ ሇውጥን ተሓዴሶን ራእይ ኣል። እንሓንሳእ እቲ 

ዛመጽእ ራእይ ቡህሌው ኩነታት እንክምዖን ዖይከውን ክመስሇና ህርያዊ እዩ። ይኹን ዯኣ 

እምቜር እቲ ራእይ ዛህቡ ኣምሊኽ ንምፍጻሙ ዛተግህ ምዃኑ ክንርዲእ ኣልና። ኣምሊኽ 

ሓሳቝ ዛገሌጸሌካ ዖሇኣሇማውያን ቀሊጽሙ ተኣማሚኑ እዩ። ልሚ ቜይንኻ ክትህለ ትኽእሌ 

ኢኻ ጽሕ ግና ቜቲ ራእይ እተፍርዮም ክስስኑ፥ ሇውጥኻ ምስ ረኣዩ ዴማ ንምዴጋፍካ 

የማናይ ኢድም ክህቝኻ ዛመጹ ክቜዛሑ እዮም። ስሇዘ ኣምሊኽ ነቲ ዛህቜካ ራእይ ዛኸውን 

ምስንዲእ (provision) ከምዖሇዎ ተረዱእካ ቡእተዋህቜካ ናይ ሇውጥን ተሓዴሶን ራእይ 

ንፍጻሜኡ እመን።   

  

4. ሰማያት ዖንቡቡ ህይወት ይሃለካ 

 

ነቲ ቜቡእዋኑ ኣቡ ሰማይትካ ዛመጽእ ናይ ኣምሊኽ ሓሳቡ ንምንቡ ንቛሕ መንፈስን ክፉት 

ሌቡን ሒዛካ ተመሊሇስ። ኣምሊኽ ንነፍስ ወከፍ ጊዚ ናቱ ዛነ መዯቡ ገይርለ እዩ። ንሱ 

ነዙ እትነቡረሊ ዔሇትን ዒመትን ዛኸውን ሓሳቡ ከምዖሇዎ ፈሉጥካ ቡናይ ትማሉ ህይወት 

ኣይትዯረት። ንልሚ ዛኸውን ምኽሪ ኣምሊኽ እንታይ ከምዛነ ንምፍሊጥ ኣቡ ሰማያትካ 

ንዛዛም ነገር ንምፍሊጡ ትጉህ ኵን።  

 

5. ኣቡ ርያኻ ንዖሇው ኣይትፍራህ 

 

ንሇውጢ ኣቡ እትቡገሰለ እዋን ቡሓት ሇውጢ ዖፍርሆምን ንማሕቜር ከም ርስቶም 

ዛርእይዋ ሰትን ንምቛጻይካን ምቍንጻቡካን ይትንስኡ እዮም። ናቶም ትንሳኤ ግና ካቡቲ 

ዛሓሰቡካዮ ከጏናዴቜካ ኣይተፍቅዴ። እቶም ልሚ ዛቃወሙኻ ምስ ጊዚ ስጉምትታካ ቅኑዔ 

ከምዛነ ክርዴእዎ ስሇዛኯኑ ካቡ ፍርሃቶም ኣይትፍራህ። ኣምሊኽ ግቜሮ ንዛቜሇካ 

ምግር ንስሌጣናት ምጥሓስ ስሇዖይኯነ ተዔካ ግቜሮ። ከምኡ ገይሩ ከረዴኣካ ዛፍትን 

እንተዴኣ ሃሌዩ ቡመንፈስ ሃይማኖት ዛሰኸረ እዩ እሞ ሕሇፎ። ሓንትስ መንፈስ ቅደስ 

ኣይንቀፍካ እምቜር ቜቶም ትንሳኤ ሰት ዖርዔድም ምርኡያት ኣይትፍራህ። እቲ ናይ ሇውጢ 

ኣምሳዯር ዛነቜረ ነህምያ ካቡቶም ዒቜይቲ ኢና ቜሃሌቲ ንዛገጠሞ ፈተና ቡትቡዒትን 

ቡዔዮን እዩ መኪትዎ። ቡሓት ናይ ተሓዴሶ መራሕቲ ዛኑ ሃዋርያትን ነቡያትን እዘ 
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ኢሌካ ክትገሌጾ ዖይትኽእሌ ተጻቡዕ ገጢምዎም እ እንተነ ምስ ጊዚ ግና ስርሖም 

ቅኑዔነቱ ተረጋጊጹ እዩ። ንስኻ’ውን ንኵለ ሰቡ ኣኽቡር ንማንም ግና ኣይትፍራህ። ንኵለ 

ተቃውሞታት ዴማ ቡስራሕን ትቡዒትን መክቶ። 

 

6. ኣምሊኽ ንዛቜሇካ ንምስዒቡ ጨክን 

 

ሇውጢ ንምምጻእ ኣምሊኽ ሓሳቡ ወይ ራእይ እንተዴኣ ሂቝካ ሌቡኻ ከተጨክኖ ኣልካ። 

ቡዛመጾም ተነጽል፥ ውዴቀት፥ ተቓውሞ… ንዛሓዛዎ ራእይ ጠንጢኖም ንዴሕሪት 

ዛምሇሱ ኣገሌገሌቲ እቶም ንሌቢም ዖየጨከኑ እዮም። ተንሲእካ ኣቡ እትዒየለ እዋን ቡሕ 

ነገራት ክገጥመካ ምዃኑ ርደእ እዩ። ንዛገጥመካ ነገር መኪትካ ናቡ ፍጽሜ ክትሰግር ዴማ 

ዖይተመቕሇ ሌ ምውናን የዴሌየካ። ንስራሕካ ቡምንእኣስ ወይ ዴማ ንገሇ ኣቡ ህይወትካ 

እተንጸረቐ ዴኻም ቡምግናን ካቡ ውዴቀትካ ክትትንስእ ከምዖይትኽእሌ ጌሮም 

ንዛትንስኡኻ ሰት ግቝእ ምሊሽ ክትህቢም እትኽእሌ ሌቡኻ ዖይምቑሌ ምስ ዛኸውን 

ጥራይ እዩ። ስሇዘ ንሇውጢ ክትሰርሕ ምስ እትቡገስ ንዴሕሪት ዖይጥምት ቀጽ ሌ 

ምሓዛካ ኣረጋግጽ። 

  

7. ምስቶም ዖምሇጡ ሌገቡ 

 

ነቲ ኣምሊኽ ዛረኣየሌካ ቡምጭጥ ነቲ ዖልኻዮ ወሇድ ሓዯሽቲ ነገራት ከተቜርክት ካቡቶም 

ኣመሇኻኽታኦም ጠዋይ ዛኑ ሰት ክትርሕቅ ክትክእሌ ኣልካ። ህሌው ነገራትን 

ሃይማኖታዊ ሰንሰሇትን ዖይኣሰሮም ቡመጻወዴያ እዙ ዒሇም ዖይተፈንጠሩ ቡሓት ቅቝኣት 

ከምዖሇው ተረዱእካ ንምርካቢምን ምስኦም ጊዚ ንምሕሊፍን ዋጋ ክፈሌ። ርክቡካ ቡፍሊይ 

ከኣ ዔርክነትካን ናይ ኣገሌግልት ሽርክነትካን (partnership) ምስቶም ቡኹለ ምርዲእ 

ዖምሇጡ ሰት ጥራይ ክትገቡሮ ክትክእሌ ኣልካ። 

 

8. ምስ ማዔቜሌ መንፈስ ቅደስ ክትዒዛ ርእስኻ ኣሌምዴ 

 

ናይ ሓዴሽ ነገር ምንጪ መንፈስ ቅደስ እዩ። ምዴሪ ጥራያን ምዴረ ቜዲን ኣቡ ዛነቜረትለ 

እዋን ንምሕዲሳ ዛሰርሐ መንፈስ ቅደስ እዩ (መዛ104፥30 ዖፍ1፥2)። እቲ ትማሌ ንምሕዲስ 

ገጽ ምዴሪ ዛሰርሐ ቅደስ መንፈስ ልሚውን ንሇውጥን ተሓዴሶን ህያው እዩ። ስሇዛነ 

ዴማ እዩ ምስኡ ምሌጋቡን ምዔያይን ዖዴሌየካ። ቡዖይ መንፈስ ቅደስ ስዴሪ እ ክትከይዴ 

ከምዖይትኽእሌ ፈሉጥካ ቡዖል ሓይሌኻ ኣቡኡ ተወከሌ። ንሱ ነቲ ክትፈሌጦ ዖልካ 

ከፍሌጠካን ናቡኡ ከቡጽሓካን እዩ። ወንጌሊዊ ገቡሩ ወሌደ ሓዯ እዋን ‚ኣቡቲ ማዔቜሌ 
መንፈስ ቅደስ ተቐሚጠ ኣልኹ፥ ናቡቲ ንሱ ዛወሰዯኒ ዴማ ክኸይዴ እየ‛ ኢለ ከም 
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እተዙረቜ ሓዯ ቡጻየይ ነጊሩኒ ኣል። እዘ ኣዛዩ ግሩም ዖረ እዩ። ቡርግጽ ናቡቲ መንፈስ 

ቅደስ ዛዒዜ ምስ እትዒዛ ነቲ ኣምሊኽ ቡኣኻ ክገቡሮ ዛዯሌዮ ሇውጢ ክትፍጽሞ ኢኻ። 

 

9. ንራእይኻ ዛሰማምዐ ምህሮታት ርኸቡ 

 

ሓዯ መሇኯታዊ ራእይ ካቡ ኣምሊኽ ዴሕሪ ምቕሌካ ናቡ ፍጻሜ ንምምጻእ ክትሓሌፎም 

ዛግቡኡኻ ቡሓት ነገራት ኣሇው። ሓዯ ካቡኡ ዴማ ንራእይኻ ቡዔምቇት ክትርዴኦን 

ከመይ ጌርካ ክትዒየለ ከምዛግቡኣካን ክትመሃር ኣልካ። ነቲ ናይ ምምሃር መስርሕ ዴማ 

ቡቐጥታ ካቡ ኣገሌገሌቲ ኣምሊኽ ወይ ዴማ ቜቲ ቡእኦም ተዲሌዮም ዛዛርግሑ መጻሕፍቲ፥ 

ስቡከታትን ክትፍጽሞ ትኽእሌ ኢኻ። ስሇዘ ሇውጢ ናይ ምትእትታው ሕሌሚ ካቡ ሃሇወካ 

ገዙእ ርእስኻ ኣትሕት ኣሌካ ተምሃር። 

 

10. ምስቲ ዖልካ ኣምሊኻዊ ዔሊማ ዛሰማምዐ ሰት ሕቜር 

 

ምስ ማንም ሰቡ ምንም ዒይነት ጽሌኢ ከይህሌወካ ጸዒር። ምስናይዘ ግና ኵለ ሰቡ ናይ 

ግዴን ምስ ሓሳቡካ ክሰማማዔ እዩ ማሇት ከምዖይኯነ ተረዲእ። ኣምሊኻዊ ምኽሪ ተሰኪምካ 

ክነስኻ ዛቕቜሇካ ወይውን ምሳኻ ክጉዒዛ ዴሕሪ ምጽናሕ ዛጠሌመካ ሰቡ ከጋጥመካ 

ይኽእሌ እዩ። ንስኻ ግና ቜዘ ኣይትሰናኸሌ። ምስቶም ነቲ ኣኻ ዖል ምኽሪ ኣምሊኽ 

ኣሚኖም ዛጉዒ ሰት መርሽ። ነቶም ዖይተረዴኦም ክትጸሌዎም ፈትን ዯኣ እምቜር 

ንእኦም ክትምሌስ ክትቡሌ ኣቡ ዖይተዯሇየ ምቕታሌ ጊዚን ምቡኻን ሓይሌን ኣይትውዒሌ። 
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ምዔራፍ ዒሰርተው ኣርዔተ 

ኣቡ ሌዔሉ ካሌኦት ጽሌዋ ዖምጽእ ኣካይዲ 

ቲ ንማሕቜር ኣንጾክያ ቜቶም ኣቡ ወጻኢ ዖሇው ሰት እተዋህቜ ‚ክርስትያን‛ ዛቡሌ ስም 

እታ ማሕቜር ከምኡ ኢሌኩም ስመዩኒ ኢሊ ንገዙእ ርእሳ ዖጥመቐቶ ዖይኯነስ ንኩለ እቲ 

ምስ ክርስቶስ ዛመሳሰሌ ኣካይዲኣ እተዒዖቝ ሰት ዛሃቡዋ ስም እዩ። እዘ ከኣ ኣቡ 

ሌዔሉ ሰት ከተምጽኦ ዛኸኣሇት ጽሌዋ ክሳዔ ክንዯይ ዒቡዪ ከምዛነቜረ እዩ ዖመሌክት። ኣካይዲ 

እዙ ማሕቜር ፍለይ ካቡ ምዃን ሓሉፉ ኣቡነታውን ህይወት ሰት ንሇውጢ ዛዴርኽን እዩ 

ነይሩ።  

ቡርግጽ እቲ ኣቡዙ ማሕቜር ዛነቜረ ኣካይዲ ተፈታዊ ጥራይ ኣይነቜረን። ሌ ረቲዐ ንግቡራውነት 

ዖሇዒዔሌ ሰርሳሪ እዩ ነይሩ። ከምኡ ቡምዃኑ ዴማ ቡሓት ቜቡእዋኑ ናቡታ ማሕቜር ክጽንቜሩ 

ይግዯደ ነይሮም እዮም። ኣምሊኽ፥ ናይ ኩለ ክርስትያን ወሇድ ኣካይዲ ንካሌኦት ንግቡራውነት 

ዖሇዒዔሌ ክኸውን እዩ ዛዯሌዮ። ኣምሊኽ ካና ዛጽቜዮ ናቡራ እቶም ኣቡ ከና ዖሇው ሰት 

ቡህይወትናን ቅዱ ኣካይዲናን ተሳሒቢም ነቲ ዖሇኣሇማዊ ጏይታ ክስዔቝ ምጽሊው እዩ።   

ሓዯ እዋን ይጽሉ ኣቡ ዛነቜርኩለ እዋን ኣቡዘ መወዲእታ ዖመን ቡኣምሊኽ ዛትንስእ ሃዋርያዊ 

ወሇድ ቡጽቝቕ ኣካይዲኡ ንቡሓት ኣቡነታዊ ኯይኑ ክወጽእ ምዃኑ ዴምጺ መንፈስ ቅደስ 

ሰሚዓ። ኣቡ ኣካይዲ ማሕቜራት ከይተሓጽረ ኣቡቲ ዒሇማዊ ነገራትውን ጽሌዋ ዛፈጥር ቅዱ 

ህይወት ዖሇዎ ወሇድ ኣቡዙ ምዴሪ ክቜቛሌ እዩ። ስሇዘ ምስዘ ወሇድ እዘ ንምትንሳእ ልሚ ገዙእ 

ርእስና ነዲለ። ነቲ ክንከፍል ዛግቡኣና ኩለ ዋጋ ቡምኽፋሌ ምስቲ ወሇድ ንምትንሳእ ንትጋህ። 

እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛፈረየ ከምኡውን ኣቡተን ቅዱ ማሕቜር ኣንጾክያ ከም ኣቡነት ወሲዯን ኣቡዘ 

ዖመን ዛንቀሳቀሳ ማሕቜራት ዛፈርይ ወሇድ፥ ነቲ ኣቡ ቅደስ ቃሌ ቡዙዔ ቅደሳን እተጻሕፈ 

ጨው ምዴሪ (ማቴ5፡13) ቡርሃን እዙ ዒሇም (ማቴ5፡14) ዛቡሌ ቃሌ ተግራዊ ዛገቡር ህይወት 

ዖሇዎ ወሇድ እዩ። ጨው ምዴሪ ምዃን ነዘ ወሇድ ናይ እምነት ኣዋጅ ክእውጅ ክዯሉ እንከል 

ዛዛክሮ ተራ ሓሳቡ ዖይኯነስ ኣቡ ዔሇታዊ ናቡርኡ ዛገሌጾ ረዘን ነገር እዩ። እዘ ወሇድ ጨው 

ኯይኑ ነቶም መቐረት እዙ ዖሇውዋ ህይወት ከየስተማቕሩ ቡቡሕ ነገር እተሓረሙ ሰት ናቡ 

ምስትምቓር ከምጽኦም እዩ።  

ሃዋርያዊ ወሇድ ቡርሃን እዙ ዒሇም ቡምዃን ኣቡ ኵለ እቲ ዛጸሌመተ ከ ነቲ ቡክርስቶስ ዴሮ 

ኣቡ ሌቝ ዛቜርሃለ ቡርሃን ወንጌሌ ናይ ክርስቶስ ክቡሪ ቡምቡራህ ንቡሓት ናቡ ዔረፍቲ 

ዖምጽእ ወሇድ እዩ። እቲ ኣቡ ጸሌማት ዛነቡር ህዛ ዒቡዪ ቡርሃን ዛርኢ ምስ ትንሳኤ እዘ 

እ 
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ወሇድ ዛፍታሕ ሓይሉ ወንጌሌ ጽሌዋኡ ምስ ዛሕይሌ እዩ። ነዙ ምዴሪ እዘኣ ካቡ እተመዯቝ ናይ 

ኣምሊኽ ምኽርታት እቲ ሓዯ ኣቡቲ ናይዙ ዒሇም ናይ ኣነቡራ ስርዒት (system) ጣሌቃ 

ቡምእታው ጽሌዋ ዖምጽእን ንመንግስቲ ኣምሊኽ ከስፍሕ ቡዛኽእሌ ቅዱ ኣካይዲ ዛኸይዴን 

ወሇድ ክትንስእ እዩ።  

ህይወቱ ነቲ ነዙ ዒሇም ካቡ ግዛኣት ሰይጣን ክቡጆ ዛመጸ ጏይታ ዖንጸርቕን ዖዖኻኽርን ወሇድ 

ዖፍርያ ማሕቜራት ኣቡዙ ምዴሪ ካቡዘ ሓጺር ጊዚ ጀሚሩ ክስስና ምዃነን ኣምሊኽ ነዘ ጽሑፍ 

ይጽሕፍ ኣቡ ዛነቜርኩለ እዋን ተዙሪቝኒ ኣል። ስዴራበትናን ከናን ንጏይታ ካና 

እንተዖይኯይኑ ካቡ ካሌእ ክርእይዎ ኣይክእለን እዮም። ከም መጠን ኣምሳዯራት የሱስ፥ 

ህይወት ክርስቶስ ንምርኣይ ኣቡነታዊ ህይወት ክንመርሕ ኣልና።  

ቡሓት ኣመንቲ ንስዴራበትና ይኹን ንከና ዔንቅፋት ዛነ ኣካይዲ ስሇዛኸዴና ቡጥፍኣት 

ቡሓት ተሓተቲ ኮይንና ኣልና። ከምቲ ምስሊ ኣቢታት ‚ካቡ ምቡር ምዴንይ‛ ዛቡሌ፥ ኣቡዘ 

ተሪፉና ዖል እዋን ምዴሓን ንምምጻእ ጸሊዊ ህይወት ሒዛና ክንመሊሇስ ምስ ገዙእ ርእስናን ምስ 

ኣምሊኽን ኪዲን ንእቶ። ቡሕለፍ ቜዯሌና ዴማ ንኣምሊኽ ምሕረት ንሕተት። ህዛቡና ከይዴሕን 

ክንዮ ወንጌሌ ቡምሌኣት ዖይምስምዐ፥ እቲ ዖይሌውጥ ወይ ሕማቕ ኣቡነት ዛኸውን ህይወት 

ኣመንቲ’ውን ዒቡዪ ተራ ኣሇዎ። ስሇዘ ዴማ እዩ ከምቶም ቀዲሞት ሃዋርያት ኣቡ ከና ጽሌዋ 

ፈጠርቲ ኯይንና ክንመሊሇስ ምትንሳእ ዖዴሌየና። 

 

በተክርስትያን ኣቡ ከኣ ጽሌዋ ከተምጽእ ክትገቡሮ ካቡ ዛግቡኣ ሒዯት 

1. ጸልት 

 

ጸልት በተክርስትያን፥ ኣቡ ሌዔሉ ሃገር ዖምጽኦ ጽሌዋ ቀሉሌ ኣይኯነን። ቡጸልት፥ ሃገር 

ምምሕዲርን ኣንፈት ኵለ ጉዔዜኣ ምምእዙንን ይከኣሌ እዩ። ቡጸልት ንዅለ ኣጋንንታዊ 

ውዱት ምፍራስ፥ ቜረኸት ኣምሊኽ ዴማ ምሌቃቕ ስሇዛከኣሌ ጽሌዋ ንምፍጣር ምጽሊይ 

የዴሉ። ቡፍሊይ ከኣ ኣንጻር እኩያት መናፍስቲ ዛግቜር ናይ ውግእ ጸልት፥ ጽሌዋ ኣቡ 

ምፍጣር ዒቡዪ ተራ እዩ ዖሇዎ። ነቲ ቡእኩያት መናፍስቲ ዛመሓዯር ኵለ ክፉእ ነገራት ኣቡ 

እነፍርሰለ እዋን ከና ንኣምሊኽ ክንቡርከኽ ኣእዲው ክዛርግሕ እዩ ዛግዯዴ። 

 

2. ቅደስ ኣካይዲ 

 

ከምቲ ኣቡ ወንጌሌ ተጻሒፉ ዖል እቲ ናትና ሰናይ ኣካይዲ ኣቡ ሌዔሉ እቶም ዖይኣምኑ 

ጽሌዋ ቡምፍጣር ንኣምሊኽ ዛቜቕዔ ምስጋና ከምጽኡ ይዴርኾም እዩ። ‚…ነቲ ጽቝቕ 
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ግቡርኹም ርእዮም ኣቡ ሰማያት ንዖል ኣቢኹም ምእንቲ ኼመስግንዎ ቡርሃንኩም ኣቡ 
ቅዴሚ ሰቡ ይቡራህ።‛ (ማቴ5፥16) ቅደስ ኣካይዲና ነቲ ምንጪ ህይወትና ዛነ የሱስ 

ክርአ ናይ ምግር ምለእ ቡቕዒት እዩ ዖሇዎ። ስሇዘ በተክርስትያን ኣቡ ማእከሌ እዘ ወሇድ 

ናይ ጽዴቂ ጽሌዋ ከተምጽእ ኣካይዲኣ ቡቃሌ ኣምሊኽ እተቓነየ ንምግር ክትዔጽር ኣሇዋ።  

 

3. ንምቕጻዔን ስርዒት ምትሓዛን ስሌጣና ቡምጥቃም 

 

እታ ናይ የሩሳላም ማሕቜር ኣቡ ሌዔሉ ሓጢኣትን እኩያት መናፍስትን እትወስድ 

ቡዛነቜረት ስጉምቲ ቜቶም ኣቡ ርያኣ ዛነቜሩ ሰት ኣዛያ እያ እትፍራህ ዛነቜረት። ኣቡ 

ሌዔሉ ሃናንያን ሰጲራን ንዛወሰዯቶ ስጉምቲ ከም ኣቡነት ክንጠቅስ ንኽእሌ ኢና (ግ.ሃ5)። 

እታ ማሕቜር ካቡቲ ትወስድ ዛነቜረት ስጉምትታት እተሊዔሇ ጽሌዋኣ ኣዛዩ ሓያሌ ቡምንሩ 

ንቡሓት ናቡ የሱስ ክመጹ ገይራ እያ። ከምኡውን ማንም ዖርከቜ ንጥፍኣታ ዖገሌግሌ 

መጻወዴያ ሒ ክጽንቜራን ቀሲኑ ኣቡኣ ክነቡርን ኣይከኣሇን።  

 

4. ኣቡነታውያን ክርስትያናት ቡምፍራይ 
ኣቡ ሌዔሉ ከናን ዒሇምን ከነምጽኦ ዖልና ጽሌዋ ቡጸልትን ቅደስ ኣካይዲን ጥራይ 

እተሓጽረ ኣይኯነን። ኣቡነታውያን ክርስትያናት ኣቡ ኩለ መዲይ ቡምፍራይውን ከነምጽኦ 

ንኽእሌ ኢና። ቡናይ ስራሕ ተሳትፎኦም፥ ቡጸቡሇሌታ ነጥ ኣቡ ዒውዯ ትምህርቲ፥ 

ቡመሃዛነት፥ ኣቡ ስነ ጥቜቡ (ቅቡኣ፥ ቅርጻ፥ ግጥሚ፥ ምውሳእን ምዴራስን ዴራማታትን 

ፊሌምታትን…ወዖተ) ቡዛህሌዎም ሌዐሌን ኣዴማዔን ሱታፌ፥ ኣቡ ዒውዯ ስፖርት… ኯታስ 

ኣቡ ኩለ ሸነኽ ሃቡሮም ዛኑ ቅደሳን ቡምፍራይ ኣቡዘ ወሇድ ጽሌዋ ኣምሊኽ ከነምጽእ 

ንኽእሌ ኢና። ስሇዛነ ዴማ እዩ በተክርስትያን ኣቡ ምፍራይ ዔውታት መንእሰያት 

ኣዴሂ ክትሰርሕ ዖዴሌያ ዖል። 

  

5. ቡሓይሌን ተኣምራትን እተመሌኤ ኣካይዲ 
 

ኣምሊኽ ንበቱ ትእምርትን ተኣምራትን ክህ ካቡ ዛዯሌየለ ምኽንያታት ሓዯ ኣቡ ሌዔሉ 

ኣህዙቡ ጽሌዋኣ ከተሐይሌ እዩ። ቡትእምርትን ተኣምራትን ምሌእቲ ዛነት ማሕቜር 

ንቡሓት ናቡ መንግስቲ ኣምሊኽ ትስሕቢም እያ። ነታ ናይ ናይጀርያ በተክርስትያን ከም 

ኣቡነት እንተዴኣ ወሲዴና፥ እቲ ቡመገዱ ናይ ኣምሊኽ ሰቡ ዛነ ነቡዪ ቲ. ጆሽዋ ዛካየዴ 

ናይ ሓይሌን ተኣምራትን ስራሕ ዋሊ’ውን ነቶም ኣቡ ቢታ ስሌጣን ዖሇው ከይተረፈ 

ንኣምሊኻውነት ጸሌይዎም እዩ። ናይ ሃገርና ማሕቜር’ውን ኣቡ ምዴሪ ዖሇዋ ጽሌዋ ክሕይሌ 

ቡትእምርትን ተኣምራትን ክትትንስእ ኣሇዋ። ኣለ ክቜሃልም ዖይክኣሌ ተኣምራት ቡምግር 

ኣቡ ሌዔሉ እዙ ሃገር ጸቡሇሌ ኢሌካ ምውጻእ ይከኣሌ እዩ። 
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6. ንመራሕቲ ናቡ እምነት ምምጻእን ምዴጋፍን 
 

በተክርስትያን ምስ ኣምሊኽ ዖሇዋ ርክቡ ቡምዴሌዲሌ ነቲ እተዋህ ተሌእኾ ምስ እትፍጽሞ 

ንምዴራ ጽሌዋ ትፈጥር። ነቶም ኣቡ ቢታ ስሌጣን ዖሇዎ ሰት ቡምዴጋፍን ናቡ ሇውጢ 

ቡምምጻእን ዴማ ሃገራዊ ጽሌዋኣ ከተውሕስ ትኽእሌ እያ። እዘ ንምግር ዴማ፦ 

 

- ከም ዲንኤሌ ኣቡ ፖሇቲካዊ ዒሇም ቡምስታፍ 

 

ዲንኤሌ ነቲ ዛነቜረ ንግስነት ንኣምሊኻውነት ንምቕሊስ ኣቡቲ ዛነቜረ ፖሇቲካዊ 

ዒሇም ቡዛሇዒሇ ናይ ትምህርቲ ነጥ ኣለ እዩ ተጸንሩ። ንሕና ክርስትያናት 

ዚጋዊ ግዳታና ቡዛግእ ክንፍጽም ኣቡ ፖሇቲካዊ ዒሇም ክንሳተፍ እሞ ቡእኡ 

ኣሌና ነቶም ኣቡ ዛሇዒሇ ቢታ ስሌጣን ዖሇው ቡናይ መንግስቲ ኣምሊኽ 

ስርዒትን ኣካይዲን ክጽሇው ክንገቡሮም ንኽእሌ ኢና። ኣምሊኽ ካቡ ዛህቢም 

ውህቜት ጸጋታት ሓዯ ናይ ምምሕዲር ጸጋ እዩ (1ቇሮ12፥28)። እዘ ናይ 

ምምሕዲር ውህቜት ኣቡ ውሽጢ ቀጽሪ በተክርስትያን ከይተሓጽረ ሃገር፥ 

እተፈሊሇዩ ናይ ንግዱ ትካሊትን በት ጽሕፈታትን ናይ ምምሕዲር ቡቕዒትን 

ጥቜቡን ዛህቡ እዩ። ስሇዘ እዘ ውህቜት ዖሇዎ ሰቡ ኣቡቲ ዒሇማዊ ምሕዯራ’ውን 

ቡምስታፍ መኽሉቱ ከሽርፍን ንኣምሊኽ ዛቜቅዔ ስራሕ ክሰርሕን ኣሇዎ።  

 

- ነቶም መራሕቲ ቀረ ሰቢም ቡምዃን 

 

ኣስቴር ነቲ ኣቡ ሌዔሉ ኣይሁዲውያን ኣንጸሊሌዩ ዛነቜረ ሓዯጋ ናቡቲ እኩይ 

ዛመሃዖ ሃማን ንምጥዋይ እቲ ቡመውስቢ ኣለ እተፈጥረ ምስ ንጉስ ዛነቜራ 

ቅርቜት ሌዐሌ ተራ እዩ ተጻዊቱ። ነህምያውን ንምሕዲስ ዯጌታት የሩሳላም 

ዖገሌግሌ ኣእዋም ቡፍቓዴ ንጉስ ንምርካቡ እሙን ኣገሌጋሉ ቡምዃን ዛሃነጾ 

ምቕርራቡ ሓጊዛዎ እዩ። ንሕናውን ልሚ ምስኦም ምሕዛነት ቡምምስራትን ናይ 

ቀረ ሰቢም ናቡ ክርስቶስ ቡምምጻእን ንኣምሊኻውነት ክንጸሌዎም ንኽእሌ ኢና።  

 

- ነቶም ኣቡ መሪሕነት ዖሇው ናቡ ጏይታ ክመጹ ቡምግር 

 

ኣቡ ቢታ መሪሕነት ዖሇው ሰት ንኽቡሪ ኣምሊኽን ረቡሓ ህዛቢምን ከገሌግለ 

እቲ ዛቜሇጸ መገዱ ምስቲ ምንጪ ኩለ ጽቝቕ ዛነ ጏይታ ክራኸቝ ምሕጋዛ 

እዩ። ናቡ ጏይታ ዛመጹ ሰቜስሌጣናት ኣቡ ቢታኦም እሙናት ኯይኖም 
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ንኣምሊኾምን ህዛቢምን ስሇዖመሓዴሩ ኣምሊኻዊ ጽሌዋ ኣቡታ ሃገር ክነግስ ዒቡዪ 

ዯገ እዮም ዛኸፍቱ። 

 

- ቜቲ ቡነቡያት ሃዋርያት ቡዛመጽእ ምግሊጽ 

 

ንግስነት ዲዊት ቡናይ ነቡዪ ናታንን ጋዴን ይሕገዛ ቡምንሩ ንኣምሊኽ ቀረ እዩ 

ነይሩ። ኣምሊኽ ንውሌቀ ሰት ጥራይ ዖይኯነስ ንሃገር ዛህቢ መሌእኽቲ ኣል። 

እቲ ንሃገር ዛወሃቡ መሌእኽቲ ዴማ ቡቐጥታ ናቡቶም ኣቡ ቢታ ስሌጣን ዖሇው 

ክቜጽሕ ምስ ዛጅምር ኣምሊኻዊ ተጽዔኖ ኣቡኦምን ቡእኦምን ኣቡታ ሃገር 

ይመጽእ።  

ስሇዘ ነዜም ዛርኤናዮምን ንካሌኦት መገዴታትን ቡምጥቃም ኣቡ ምዴርና ጽሌዋ ከነምጽእ 

ንኽእሌ ኢና።  
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሓሙሽተ 

ዯቀ መዙሙርቲ ምፍራይ 

ሊማ ማሕቜር ኣንጾክያ፥ ነፍሳት ንጏይታ ዴሕሪ ምቕልም ትምህርቲ ዴሕነት ምሂርካ 

ፎርም ኣሌነት ክመሌኡ ቡምግር ቍጽሪ ኣሊት ምቡዙሕን ቡመገዱ ዔሽሮምን 

መኦምን ኣታዊታትካ ምክዔት ኣይኯነን። ንሳ ቡቑዒት ዯቀ መዙሙርቲ ከተፍሪ ቡሕ 

ዋጋ እትኸፍሌ ቡሌጽቲ ማሕቜር እያ ነይራ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ቡዙዔ እታ ማሕቜር ኣቡ 

እነንቡቜለ እዋን ዯቀ መዙሙርቲ ዛቡሌ ቃሌ እንረክቡ (ግ.ሃ11፡29 14፥22)። ወዯመዛሙርነት 

ኣማኒ ስሇዛንካ እትውሃቢ ህያቡ ኣይኯነን። የሱስ ነቶም ቡእኡ ዛኣመኑ ኣቡ ቃለ እንተጸንዐ 

ዯቀመዙሙርቱ ከምዛኑ ምዛራቝ ዴማ ነዘ ሓቂ እዩ ዖቡርሃሌና። ‚የሱስ ነቶም ቡእኡ ዛኣመኑ 
ኣይሁዴ፡ ንስኻትኩም ኣቡ ቃሇይ እንተ ጸናዔኩም፡ ቡሓቂ ዯቀ መዙሙርተይ ኢኹም።‛ 
(ዮሃ8፥31)። ስሇዘ ዲግም እተወሇዴካ ክነስኻ ናቡ ወዯመዛሙርነት ዖይቜጻሕካ ኯይንካ 

ክትርከቡ ዛከኣሌ ምዃኑ ክትዛንግዕ የቡሌካን።  

ክርስቶስ የሱስ ንማሕቜሩ ካቡ ዛሃ ዒቡዪ ተሌእኾ ሓዯ ዯቀ መዙሙርቲ ምፍራይ እዩ 

(ማቴ28፥18-20)። ነዘ ተረዱኣ ንምፍጻሙ ቡዔቱቡ እትሰርሕ ማሕቜር ዴማ እያ ካቡ ክርስቶስ 

የሱስ ሞገስ እትረክቡ። ቡቛዔ ወዯመዛሙር ክንቡሌ እንከልና ግና እንታይ ዖማሌአ እዩ? ገሇ 

ሒዯት ቀጺሌና ንርአ።  

 እቲ ክቜጽሖ ዛዯሌዮ ሸቶ ንመምህሩን ጏይታኡን ምምሳሌ ዛገቜረ (ለቃ6፥40)። 

 ቡቃሌ ጏይታ ዛጸንዓ ህይወት ዖሇዎ (ዮሃ8፥31)። 

 ገዙእ ርእሱ ቡምኽሓዴ ነንዔሇት መስቀለ ዛስከም (ማቴ16፥24-25)። 

 ምስ ጏይታኡ ሓዯ ኣርዐት ክስከም ቡፍታው ዛፈቐዯ (ማቴ11፥28-29)። 

 ንኣሕዋቱ ቜታ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዖፍቕር ሌ ምውናን (ዮሃ13፡34-35)። 

 ቡሕ ፍረ ቡምፍራይ ንኣምሊኽ ዖኽቡር (ዮሃ15፡8)። 

 ውሌቃዊ ሕቡረት ምስ ኣምሊኽ ቡትግሃት ዖካይዴ (2ጢሞ2፥15)። 

 ነቲ ዒቡዪ ተሌእኾ ዖሇዎ ተወፋይነት ቡተግር ዛገሌጽ (ማቴ28፥18-20)። 

እዘ ክንርእዮ ዛጸናሕና መንፈሳዊ ቡቕዒት ዖሇዎ ቡቑዔ ወዯመዛሙር፥ ኣቡ ኣንጾክያን ኣቡተን 

ኣሰር እዙ ማሕቜር እዘኣ ዛስዔ ማሕቜራትን ጥራይ እዩ ክርከቡ ዛኽእሌ። ወዯመዛሙርነት ኣቡ 

ሃዋርያውያን ማሕቜራት ሓዯ ኣርእስቲ ካቡቲ ዛምህራኦ ዖይኯነስ ህይወት ነፍስ ወከፍ ኣማኒ 

እዩ። ቡካሌእ ኣቜሃህሊ ወዯመዛሙርነት ኵለ ኣማኒ ዛኖ ነገር እዩ። ቡሓት ማሕቜራት 

ቡዙዔ ወዯመዛሙርነት ኣቡቲ ዖሇዎም መዯቡ ትምህርቲ ሓዯ ክፍሉ ሂቢም ይምህሩለ እዮም። 

ዕ 
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ይኹን ዯኣ እምቜር ኣቡታ ማሕቜር ቡቍጽሪ ዋሊ ሓዯ ቡቛዔ ወዯመዛሙር ኣይትረክቡን። 

ቡርግጽ ወዯመዛሙርነት እንምሃሮ ኣርእስቲ ዖይኯነስ እንኖ ህይወት እዩ። ሓቂ እዩ 

‚እናመሃርኩም ዯቀመዙሙርተይ ግቜርዎም‛ ስሇዛቡሌ ናይ ግዴን ምምሃር የዴሉ እዩ። ናይ 

ኣእምሮ ፍሌጠት ቜይኑ ግና ዖምጽኦ ሇውጢ ከምዖየሌቢ ሕጂውን ምዛካር ግቝእ እዩ።  

ወዯመዛሙርነት ኣቡነታዊ ህይወት ምምሃር (ሞዳሌ ምዃን) ናይቲ መምህርን ሰዒቡነት ናይቲ 

ተማሃራይን ዛሓትት መስርሕ እዩ። መምህር ፍሌጠት ጥራይ እናማቐሇ ዯቀ መዙሙርቲ ከፍርይ 

ኣይክእሌን እዩ። ናይ ግዴን ቡህይወቱ ኣርኣያ ምዃን የዴሌዮ። ተማሃራይውን እንተነ ነቲ 

ኣርኣያ ዛኖ ዖል መምህሩ ክስዔቡ፡ ክመስሌ ኢለ ዖይተግህ እንተዴኣ ኯይኑ እቲ ዛዴሇ 

ወዯመዛሙርነት ክመጽእ ኣይክእሌን እዩ። ወዯመዛሙር ቃሌ መምህሩ ዛሰምዔ ጥራይ ዖይኯነስ 

ሰዒ መምህሩ ቡምዃኑ ቡትምህርትን ቡህርይን ንመምህሩ ክመስሌ ርእሱ ዖሌምዴ እዩ። እቲ 

ናይ መምህር ኣቡነታዊ ህይወት ቜቲ ተማሃራይ ፍጹም ናይ ምስዒቡን ክትመስል ምኽኣሌን 

እንተዴኣ ተዋሃሂደ ዴማ ቡቛዔ ወዯመዛሙር ምፍራይ ይከኣሌ።  

ወዯመዛሙርነት ምምቓሌ (Impartation) ዛጠሌቡ ህይወት እዩ። ሃዋርያ ጳውልስ ነቲ ቡቛዔ 

ወዯመዛሙር ኯይኑ ክወጸለ ዖገሌግል ዛነቜረ ጢሞቴዎስ ንኩለ እቲ ዖሇዎ ፍሌጠት፡ ህርይ፡ 

ተሞክሮ፡ ትሕዛቶ፡ ውህቜት ጸጋ፡ ራእይ... እዩ መቒሌዎ (2ጢሞ1፡6)። ሃዋርያ ጳውልስ 

ንጢሞቴዎስ ምሂርዎ ጥራይ ዖይኯነስ ነቲ ዖሇዎ መንፈሳዊ ነገር ከኣ ኣማቒሌዎ እዩ። ስሇዛነ 

ዴማ ንጢሞቴዎስ ንእሽቶ ጳውልስ ነይሩ ኢሌና ክንገሌጾ ንኽእሌ ኢና። ምኽንያቱ ኩለ እቲ 

ጳውልስ ዛነቜሮ ጢሞቴዎስ ተመቒሌዎ ስሇዛነቜረ። ወዯመዛሙርነት ንኩለ እቲ ዖልካ ነቲ 

ዛስዔቜካ ተማሃራይካ ቡምምቓሌ፡ ሌዔሉ እቲ ንስኻ ረኺቡካዮን ኯይንካዮን ዖልኻ ክረክቡ 

ምቡራትዔ ወይ ምሌዔዒሌ ይሓትት እዩ። 

ኣቡ ታሪኽ እቲ ዴሕሪ ጏይታ የሱስ ቡቛዒት ዯቀ መዙሙርቲ ቡምስራሕ ኣቡ ካሌኣይ ዯረጃ 

ዛስራዔ ጳውልስ እንተዴኣ ኣስተውዑሌና፥ ምፍራይ ወዯመዛሙርነት ዯረጃታት (Levels) 

ከምዖሇዎ ኢና ነስተውዔሌ። ንሱ ንሰቡ ፊሉጲ ንወዯመዛሙርነት ክሰርሖም እንከል እተጠቕመለ 

ነገር  ምምሃር፡ ምሃቡ፡ ክሰምዐ ምግር፡ ንገሇ ህይወቱ ዴማ ክርእይዎ ምሕጋዛ እዩ ነይሩ 

(ፊሉ4፡9)። ኣቡ ህይወት እቲ ቡእምነት ወዯይ ዛቡል ጢሞቴዎስ ምስ እንርኢ ግና ኣቡ ርእሲ 

እቲ ንሰቡ ፊሉጲ ዛገቡሮ ካሌእ ተወሳኺ ነገር ከምዛገቜረ ኢና ነስተውዔሌ። ገሇ ካቡኡ 

ምስሌጣን፥ ቡኢዴ ኣንቡሮ መንፈሳዊ ውህቜት ምምቓሌ፥ ነፍሱ (ገዙእ ርእሱ) ምምቓሌ ይርከቢ። 

ነፍሱ መቒሌዎ ክንቡሌ እንከልና፡ ህርይኡ፥ ራኢኡ፡ ጾሩን ተሞኩሮኡን መቒሌዎ ማሇትና እዩ። 

ንሰቡ ፊሉጲ ጳውልስ ቡምዴሓን ንዛረኸቢ ነገር ክህቢም እንከል ንጢሞቴዎስ ግና ኣቡ መገዱ 

ኣገሌግልቱ ንዛረኸቢ ኩለ ነገር እዩ መቒሌዎ። ቜዘ ከኣ እዩ ንጢሞቴዎስ ቡቛዔ ወዯ መዛሙር 

ገይሩ ከውጽኦ እንርኢ። እዘ ከኣ ምፍራይ ወዯመዛሙርነት ናቱ ዛነ ዯረጃታት ከምዖሇዎ 

የመሊኽተና። 



ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 

 

 

ገጽ | 67 
 

ዯቀ መዙሙርቲ ኣቡ ምፍራይ ሓሙሽተ መሰረታውያን ነገራት 

1. ጸልት 
 
ቡዖይ ክርስቶስ ምንም ክትገቡር ኣይከኣሌን። ‚እቲ ጕንዱ ወይኒ ኣነ እየ፡ ጨናፍር ከኣ 
ንስኻትኩም ኢኹም፡ ቡጀካይ ሓንቲ እ ክትገቡሩ ኣይትኽእለን ኢኹም..‛ (ዮሃ15፡5)። 
ኵለ እቲ እንገቡሮ ቡክርስቶስ ጥራይ ኢና ክንገቡሮ እንኽእሌ። ስሇዘ ዯቀ መዙሙርቲ 
ንምፍራይ ኣቡ እንገቡሮ ጻዔሪ ዯገፍ ክርስቶስ ቡጸልት ክንረክቡ ክንክእሌ ኣልና። ተማሃሮና 
ናቡ ቡቛዔ ወዯመዛሙርነት ክሳገሩ ህጊ እንተዴኣ ሃሌዩና ስሉኦም ቡጸልት ዋጋ ንኽፈሌ። 

 
2. ትምህርቲ 

 
ናይቲ ዒቡዪ ተሌእኾ ሓዯ ክፋሌ ምምሃር ወይ ዴማ ናይ ቃሌ ኣገሌግልት እዩ። ነፍሳት 
መጽሓፍ ቅደሳዊ ምህሮ ክሳዔ ዖይረኸቝ ክዒቡዩ ከምዖይክእለ ምርዲእ የዴሉ። ስሇዘ 
ከምቲ ሃዋርያ ጳውልስ ንጢሞቴዎስ ዛቜል ኣቡ ምምሃር ከነዴህቡ ይግቡኣና እዩ 
(1ጢሞ4፡13)። ስሩዔ፥ ዔምቇት ዖሇዎ፥ መንፈስ ዛነፈሶን ዯራኪን ዛነ ምህሮ ምስ 
እንምህር ህይወት ቡሓት ኣመንቲ ካቡ ተራ ተመሊሇስቲ ናቡ ቡቛዒት ዯቀ መዙሙርቲ 
ክሳገር እዩ። 

 
3. ርክቡ መምህር ምስ ተማሃራይ 

 
ዯቀ መዙሙርቲ ንምፍራይ ንተመሃሮኻ ጊዚ ምሃቡ ኣገዲሲ እዩ። እቲ ምስቲ ናቡ ቡቛዒት 
ዯቀ መዙሙርቲ ከተቡጽሖ እትዯሌዮ መሰ እተሕሌፎ ጊዚ ናይ መንፈስ ንመንፈስ 
ምቅቡሌ ክህሌው ዒቡዪ እጃም እዩ ዖቜርክት። ከምኡውን ቡቐሉለ ንህይወትካ ክዔዖቡዎ 
ዯገ ስሇዛኸፈተልም ካቡ ትምህርትኻ ጥራይ ዖይኯነስ ካቡ ህይወትካ’ውን ቡሕ ነገር 
ክመሃሩ ይኽእለ። እቲ ንተማሃሮኻ ዛወሃቡ ጊዚ ግና ካቡ ጉኤ ወጻኢ ዛግቜር ቡምዃኑ 
ተወሳኺ ጊዚ ይሓትት እዩ። እዘ ዖኽፍል ዋጋ ቡሕ እ እንተነ ፍረ ናቱ ግና ሓሇፋ 
እቲ ዛጸዏርካዮ እዩ። 

 
4. መምህር ኣቡ ተማሃሮኡ ዛርእዮ ራእይ 

 
መምህር ሓፈሻውን ውሌቃውን ራእይ ኣቡ ተማሃሮኡ ክህሌዎ የዴሉ። ራእይ ኣቡ ሌዔሉ 
ተመሃሮኻ ምስ ዛህሌወካ ስሉኦም ቡሕ ዋጋ ክትከፍሌ ኢኻ እትዴረኽ። ቡዖይ ንጹር 
ራእይ ዛዔየ ዔዮ ጽቝቕ ፍጻሜ ክህሌዎ ኣይክእሌን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ነፍስ ወከፍ ዯቀ 
መዙሙርቲ ከፍሪ ዛዯሉ ኣገሌጋሉ ኣቡ ሌዔሉ እቲ ዛስዮ መሰ ተጨጢ ወይ ንጹር 
ራእይ ካቡ ኣምሊኽ ክህሌዎ ዖዴሌዮ። ንኣቡነት ኣነ ኣቡ ሌዔሉ ተመሃሮይ እዘ ዛስዔቡ ራእይ 
ኣልኒ። 

† ቜእምሮን ሌምምዴን ቡውሌቆም ንጏይታ ክፈሌጥዎ 
† ቡፍሌጠት ናቡ ዛርከቡ ቡጽሕና ክኣትው 
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† ካቡ ዛነ ዒይነት ጽሌዋን ማእሰርትን ኣጋንንቲ ሓራ ክወጹ 
† ንኣምሊኽ ቡግለጽ ቃሌ ክርእይዎ 
† ቡሃዋርያዊ ሓይሌን ምርዲእን ሃዋርያዊ ቅርጺ ዖሇዎ ወሇድ ኯይኖም ክወጹ 
† ንዔዮ ኣምሊኽ ዔጡቓት ክኑ 
† ነቲ እተዋህቢም ጸጋ፥ ራእይ፥ ጻውዑት፥ ክእሇት፥ ፍሌጠትን ትሕዛቶን ኣቡ 

ይታ ቡምግሊጽ ንኣምሊኽ ከገሌግለ 
† ኣቡ ዔሇታዊ ህይወቶም ፍረ መንፈስ ቅደስ ክፈርዩ 
† ቡእምነቶም ክጸንዐን ክዴሌዴለን 
† ንመንግስቲ ኣምሊኽ ኣቡ ናቡርኦም ከግህዴዋ 
† ንምጽኣት ክርስቶስ ዴለዋት ኯይኖም ክርከቝ 

•  
5. ኣቡነታዊ ህይወት 

 

ኵልም ኣመንቲ ፍቕርን ዒርኪ ዛኯኖም እሞ ኣሰሩ ዛስዔቡዎ ሰቡ ይዯሌዩ እዮም። ነቲ 

እንምህሮ ወይ ዴማ እንቡል ክንነቡረለን ቡግቡሪ ከነርእዮምን ይግእ። እቲ ኣቡ 

ህይወትካ ዛንጸረቕ ቡሱሌን ቅደስን ህይወት ናቡቶም ዛስዔቝኻ ክሰርጽ ክሳዔ ዖይገቜርካ 

ቡቛዒት ዯቀመዙሙርቲ ክትፈሪ ኣይትኽእሌን ኢኻ። ነዘ የስተውዔሌ ስሇዛነቜረ እዩ ሃዋርያ 

ጳውልስ ነቶም ዖገሌግልም ቡቡሕ ነገሩ ኣርኣያ ንምዃን ዛተግህ ዛነቜረ (ፊሉ3፡17 4፡9 

2ጢሞ3፡10-11)። ልሚውን እቶም ዯቀመዙሙርቲ ናይ ምፍራይ ተሌእኾ ዖልና ኣገሌገሌቲ 

ቡኹለ ሸነኽ ናይ ህይወትና ኣቡነታውያን ኯይንና ክንርከቡ ዋጋ ክንከፍሌ ክንክእሌ ኣልና።  
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሽደሽተ 

ንዖጋጥሙ ሽግራት ኣምሊኻዊ ፍታሕ ምንዲይ 

ይ ኣንጾክያ ማሕቜር ሓዯ እዋን ምህሮ ፈሪሳውያን ዛሓ ሰት ኣቡ ማእከሊ ዛነዛሕዎ 
ስቡከት፥ ምፍሌሊይ ምስ ኣስዒቜሊ ቡዯገፍ ናይ የሩሳላም ማሕቜር ቡመንፈስ ቅደስ ካቡ 
ምቡትታን ተሓሌያ እያ (ግ.ሃ15)። ንማሕቜር ቡሕ ውሽጣውን ግዲማውን ሽግራት 

የጋጥማ እዩ። ሓንቲ ማሕቜር ክሳዔ ክንዯይ ሓያሌ እያ ቡዖየገዴስ ካቡ ሽግር ነጻ ኯይና 
ክትመሊሇስ ትኽእሌ እያ ዛቡሌ እምነት የቡሇይን። ዒይነት፥ ዒቐን፥ ጠንቅን ሳዔበንን እቲ ሽግር 
ካቡ ናቡ ይፈሊሇ ይኸውን ዯኣ እምቜር ኩሇን ሓቐኛታት ማሕቜራት ሽግር የንፈን እዩ። ከምቲ 
ዒይነት፥ ዒቐን፥ ጠንቅን ሳዔበንን እቲ ሽግር ካቡ ማሕቜር ናቡ ማሕቜር ዛፈሊሇ ከምኡ ዴማ እቲ 
እተን ማሕቜራት ዛህኦ ግቡረ መሌሲ ይፈሊሇ እዩ። እዙ እንዙረቜሊ ዖልና ማሕቜር እምቜኣር 
ካቜተን ንዖጋጥመን ሽግራት ኣምሊኻዊ ፍታሕ ቡምንዲይ ጉዔዜኣ ክትቅጽሌ ዛቜቕዓት ኣቡነታዊት 
ማሕቜር እያ። 
 

ኣቡ ዖመን ናይ ኣገሌግልተይ ሰይጣን ሕቡረት ቅደሳን ክቡትን ቡረቂቕ መጻወዴያ ዛጥቀመልም 

ሰት ኣጋጢሞምኒ እዮም። ውሽጦም ካቡ መንፈሳዊ ነገር ርሑቕ ክነሱ ቡገሇ ዯጋዊ ነገራቶም 

ምስሉ ኣምሌኾ ዖሇዎም፥ መንሽሮ ማሕቜር ቡምዃን ሕቡረት ቅደሳን ንምቡታን ሕርዴግ ዛቡለ 

ሕሱማት ሰት ርእየ ኣልኹ። እዘኣቶም ካቡ ገሇ ንመንፈሳዊ ዒሇም ርሑቓት ዛኑ ሰት 

ጊዚያዊ ዯገፍ ስሇዛረኸቝ ጥራይ፥ ቅኑዔ ተግር ይገቡሩ ከምዖሇው ከእምኑ ጏረሮኦም ክሳዔ 

ዛጭዯዴ ይሌፍሌፉ። ይኹን ዯኣ እምቜር ተጋግዮም ዖጋገዩ ቡምዃኖም፥ ወጋሕታ 

ኣይክህሌዎምን እዩ። እንተ ማሕቜር ክርስቶስ ግና ኣምሊኻዊ ፍታሕ ቡምንዲይ፥ ሕቡረታ 

ክትጽግን ኣምሊኽ ዯገ ከፊቱሊ እዩ። ከምዘ ዒይነት ሰት ከጋጥሙና እንከሇው ቡጸልት፥ ካቡ 

መንፈስ ቅደስ ሓሳቡ ቡምርካቡ ተዔ ስጉምቲ ምውሳዴ የዴሉ። እዘ ምስ እንገቡር ሓዴነትና 

ክዴሌዴሌ እዩ። 

ግዲማዊ ይኹን ውሽጣዊ ሽግር ቡግቝእ እንተዴኣ ዖይተኣሌዩ ማሕቜር ክሳዔ ምቡትታን ከቡጽሕ 
ወይ ዴማ ንቡሕ ምዔናው ምኽንያት ክኸውን ይኽእሌ እዩ። ሓንቲ ማሕቜር ቡምህሮ ስሕተት፥ 
ትንት ሓሶት፥ ዴላት ርእሶም ክፍጽሙ ቡዛዯሌዩ ሰት ቡዛመጽእ ምክፍፋሌ፥ መንቜር 
ስሌጣን ቡዛሃርፉን ናይ ገዙእ ርእሶም ነገር ከተኣታትው ቡዛጽዔሩ ሰትን ንዛመጻ ሽግር ካቡ 
ኣምሊኽ ፍታሕ ንምንዲይ ምስ እትተግሃለ ቜቲ ዛገጠማ ሽግር ቜሉሓ እያ እትወጽእ። ቡዛጏነፋ 
ሽግር እትሰናቜዴን ንቕዴሚት ምስም ክሳዔ ዖይትኽእሌ ዯው እትቡሌን ማሕቜር ግና ኣዯዲ 
ምቡትታን እያ እትኸውን።  
 

ሽግር፥ እተወሰነ ነቓዔን ውዴቐትን ስሇዖጋጠመ ጥራይ ማሕቜር ክትሰናቜዴ የቡሊን። እቶም 
ዒቕሉ ዖይቡልም ገሇ ኣሊት ምናሌት ቡዖጋጠመ ሽግር ካቡኣ ክሃዴሙ ይኽእለ ይኑ 
እዮም። እቶም ኣቡ ናይ ኣምሊኽ ሓሳቡን ራእይን ዛኣምኑ ግና ክጸንዐ እዮም። ስሇዘ መራሕቲ 
ነዜም ጽኑዒት፥ ኣወሃሂድም ኣምሊኻዊ ፍታሕ ከናዴዩ ሓሊፍነቶም ምዃኑ ክግንዖቝ ይግእ። እቲ 

ና 
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ልሚ ዛገጥመና ሽግር ነቲ ዖሇኣሇማዊ ሓዴነትናን ክንወቅዕ ዖልና ራእይናን ከፍርሶ ፍጹም 
እነፍቅዴ ክንከውን የቡሌናን። ማሕቜር ትኣክሌ ውሱናት ሰት ቡእተጋገይዎ ወይውን ገሇ 
ዖይኣምሊኻዊ ምርዲእ ስሇዛኣተወ ክትቡተን የቡሊን። ነቲ ዛቜዯሇ ኣካሌ ኣሇሉኻ ናቡ ንስሓ 
ምምጻእን ምቅጻዔን ዯኣ እምቜር መጻኢ ከምዖይቡሊ ክትቡተን ግቝእ ኣይኯነን። 
 

ገሇ ገሇ ማሕቜራት ኣቡዘ ንስሇ ወንጌሌ ዋጋ ኣቡ ዛኽፈሇለ ዖመን፥ መራሕቶም ናቡ በት 
ማእሰርቲ ስሇዛኣተው ወይ ንጊዚኡ ቡስዯት ናቡ ካሌእ ሃገር ስሇዛኸደ ንኩለ ንጥፈተን ዯው 
ከቡሊ ይርኣያ እየን። ከምኡውን እቲ ኣቡኤን ዖል መሰ ኣምሊኽ ናቡ ካሌኦት ማሕቜራትን 
ዒሇምን ፋሕ ክቡሌ እንከል ንዔዖቡ ኣልና። ከም ግቝእ እዘ ክኸውን ዖይነቜሮ ነገር እዩ። ኣቡዘ 
ከምዘ ዒይነት ኩነት ኣምሊኻዊ ፍታሕ ንምምጻእ ምጽዒር እዩ ዖዴሉ። ጊዚያዊ ሽግር ስሇዖጋጠመ 
ጥራይ ፋሕ ክንቡሌ ግና ኣይግዴን። 
 

ማሕቜር ኣንጾክያ ፍታሕ ንምምጻእ ዛወሰዯቶ ስጉምትታት፥ ቡምስትውዒሌ ንዛረኣዮ ዒቡዪ 
መሌእኽቲ እዩ ዖሕሌፈሌና። ንሳ ኣጋጢምዋ ንዛነቜረ ሽግር ንምፍታሕ ክሌተ ነገር እያ ዛገቜረት። 
ነታ ኣቡ የሩሳላም ዛነቜረት ማሕቜር ምምኻርን ነቲ ጉኤ ሃዋርያትን ሽማግሇታትን ዖምጽኦ 
ምኽሪ ተግራዊ ምግርን። ንሳ ነቲ ዖጋጠመ ሽግር ንምፍታሕ ነታ ቡራእይን ምህሮን እትመስሊ 
ማሕቜር የሩሳላም እያ ተወኪሳ። ልሚውን ሓንቲ ማሕቜር ቜቶም ዖሇው ኣገሇሌቲ ክፍታሕ 
ዖይክእሌ ሽግር ምስ ዖጋጥማ ነተን ቡራእይን ምህሮን ዛመስሊኣ ማሕቜራት ክተማኽር ክትክእሌ 
ኣሇዋ። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣቡ ነፍስ ወከፍ ማሕቜራት ናይ ምቅቡሌ ሃዋህው ክነግስ ዖዴሉ።  እቲ 
ኣቡ ሓንቲ ማሕቜር ዖል መንፈሳዊ ቡጽሕናን ዒወትን ንካሌኦት ማሕቜራት ከምዖገሌግሌ ተገይሩ 
ምስ ዛቃነ፥ ኣቡ ሃገርና ቡዖጋጥማ ሽግር ናቡ ምቡትታን እትቜጽሕ ማሕቜር ኣይክትርከቡን እያ። 
እቲ ክህለ ዖሇዎ ሕቡረት ኣቡያተ-ክርስትያናት ዴማ ስማዊ ካቡ ምዃኑ ሓሉፉ ቡሓዯ ናይ 
ምዔያይን ንሓዴሕዴካ ናይ ምትሕሌሊይን ኣካይዲ ከስርጽ ትጽት ይግቡረለ።  
 

እዙ ማሕቜር እቲ ካሌኣይ ዛወሰዯቶ ስጉምቲ ነቲ ኣቡ የሩሳላም እተኣከቜ ጉኤ ሃዋርያትን 
ሽማግሇታትን ንዖምጽኦ መንፈሳዊ ምኽርን ትእዙዛን ምስዒቡ እዩ። እቶም ኣቡቲ ዋዔሊ እተሳተፉ 
ሃዋርያትን ሽማግሇታትን ዴሕሪ ቡሕ ዛርርቡ ፍታሕ ከምዛኸውን ንእኦምን ንመንፈስ ቅደስን 
ንእተራእዮም ነገር እዮም ኣዊጆም። ነዘ ቡምስዒቡ ዴማ ግዲይ ምቡትታን ምክፍፋሌን ካቡ 
ምዃን ሓራ ወጺኣ። ንሕናውን ልሚ ነቶም ኣምሊኽ ቜቡእዋኑ ዖተንስኦም ሃዋርያት፥ ነቡያት፥ 
ሶት፥ መምህራንን ወንጌሊውያንን ንዖምጽእዎ ምኽሪ ኣምሊኽ ቡምስዒቡ ካቡቲ ዖጋጥመና 
ጊዚያዊ ሽግራት ሓራ ክንከውን ንክእሌ ኢና። ነቲ ቜቶም ኣገሌገሌትና ዛመጽእ መፍትሕ ሽግር 
ዛነ ሓሳቡ ዴማ ዛግቡኦ ክቡርን ተኣዙዛነትን ክንህቡ ይግእ። 
 

እምቜኣር ከምዘ እዙ ማሕቜር ንዖጋጥማ ሽግር ኣምሊኻዊ ፍታሕ ቡምንዲይ ነቲ ቡሽግር ከጥፍኣ 
ተሃንዱደ ዛመጸ ሰይጣን ዖሕንኾ ግቡረ መሌሲ ዛሃቜት፥ ኣምሊኻዊ ፍታሕ ንምዴሊይ ንትጋህ። 
ንዴኻምና ሓይሉ፥ ንውዴቀትና ትንሳኤ፥ ንጸሌማትና ቡርሃን፥ ንሓጢኣትና ምንጻህ… ንምርካቡ 
ናቡ ኣምሊኽ ንቕረቡ ዯኣ እምቜር ቡሽግር ኢዴና ኣይንሃቡ። መጻኢና ቡሩህ ከምዛነን ህሌው 
ህይወትናን ኣካይዲናን ዴማ ፍጻሜና ከምዖይኯነን ቡምግንዙቡ ዛሓይሽ ክንረክቡ ንቕዴሚት 
ንገስግስ እምቜር ኣቡ ዖልናዮ ዯው ኣይንቜሌ። ከምኡውን ንዴሕሪት ኣይንመሇስ።  
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሸውዒተ 

ጸጋ ህያት ቡዖይምኽሌካሌ ምዔያይ 

ምሊኽ ንበቱ ቡዔሊማ መንፈሳዊ ህያት ሂቡዋ እዩ። ነቲ መንፈሳዊ ህያቡ እተዋህቜለ 

ዔሊማ ዴማ ኣቡ ሰሇስተ ክንጥቕሌል ንኽእሌ ኢና።  

 

o ንክቡሪ ኣምሊኽ 

o ምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ 

o ምስፋሕ መንግስቲ ኣምሊኽ 

እታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር ዴማ ነቲ እተዋህ መንፈሳዊ ውህቜት ኣቡ ይታ ክግሇጽ 

ኣቡ ምግር ዴሕር ዖይትቡሌ ኣቡነታዊት ማሕቜር እያ ዛነቜረት። ንሳ፥ ጸጋ ህያት 

ቡዖይምኽሌካሌ ክዒዪ ዯገ ከፊታትለ እያ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ሃዋርያት፡ ነቡያት፡ መምህራን.... 

ቡምሌኣት ጸጋኦም ከሽርፉሊ እንከሇው እንዔዖቡ። 

ኣቡታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ሃዋርያዊት ማሕቜር ከምቲ ኣቡዘ እዋን ኣቡ ቡሓት ማሕቜራት 

ዛርኤ ንጸጋ ህያት ዛኽሌክሌ ድክትሪን፡ ቅዱ ኣካይዲን ምሕዯራን ኣይነቜረን። እቲ ከሌካሉ 

ዛነ ዴሩትነት ኣቡታ ማሕቜር ስፍራ ኣይነቜሮን። ኣቡታ ማሕቜር እዘ ጸጋ ይስራሕ እቲ ግና 

ክሰርሕ ኣይንዯሌን ወይ ኣይግእን ዛቡሌ ዴሩትነት ኣይነቜረን። እዘ ከምዘ ዒይነት ቡለጽ 

ምርዲእን ቅዱ ኣካይዲን ዴማ እዩ ኣቡ ዔበት እታ ማሕቜር መሪሕ ተራ ዛነቜሮ። ጸጋ ህያት 

ከይዒዪ እናኸሌከሌካ ናይ ኣምሊኽ ምቡጻሕን ዔበትን ምምናይ ከምቲ ኣቢታት ዛቡሌዎ ሕሌሚ 

ዯርሆ እዩ። 

እታ ክትዒቡይ፡ ክትሌወጥን ናይ ኣምሊኽ ምቡጻሕ ወይ ምጉናፍ ክትረክቡን እትዯሉ ማሕቜር 

ንምግሊጽ ጸጋ ህያት ረዘን ክቡሪ ክትህቡ ክትክእሌ ኣሇዋ። እወ እታ ሇውጢ ኣቡ ኵለ ኣካይዲኣ 

ክመጸሊ እትዯሉ ማሕቜር ኣቡዘ መዲይ ቡሕ ጊዚ ወሲዲ ንኵለ እቲ ክትገቡሮ ዖሇዋ 

ቡተወፋይነት እያ እትገቡር።  

 

 

 

ኣ 
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ጸጋ ህያት ቡዖይ ምኽሌካሌ ክዒዩ፥ ክግቜር ዖሇዎ መምርሒ 

 ሓይሉ ቃሌ ኣምሊኽ ተረዱእና ቡቡዛሕን ተዯጋጋሚን ምዛራእ 

 

ንፋስ ከይርኤኻ ዯቜና ከይጠመትካ ቡዙዔ መንፈሳዊ ህያትን ኣጠቓቕማኦምን ምዛራእ 

የዴሉ። ሓዯ እዋን ኣምሊኽ ‚ኣቡ ዖልኻያ ማሕቜር ክመጽእ እትዯሌዮ ነገር ክመጽእ ኣቡኡ 

ኣተኩርካ ቡቐጻሉ ክትምህር ኣልካ‛ ኢለኒ። ነዘ ተግራዊ ቡምግር ዴማ ቡርክት ዛቜለ 

ካቡ ተማሃሮይ ነቲ ዖሇዎም ጸጋ ህያት ኣሇሌዮም ኣቡ ይታ ክትርጉምዎ ክርኢ ክኢሇ 

እየ። እቲ ዛሌቀቕ ትምህርቲ ነቲ እትሓቡኤ መንፈሳዊ ህያቡ ናቡ ጋህዱ ናይ ምውጻእ 

ምለእ ቡቕዒት ከምዖሇዎ ዴማ ኣረጋጊጸ ኣልኹ።  

 

 ነቶም ቜቲ ዖሇዎም ጸጋ ከገሌግለ ዛዯሌዩ ሰት ምትቡዔ 

 

ንኣና ተራ መሲለ ዛረኣየና ኣገሌግልት ንገሉኣቶም ዒቡዪ ምዴሊዋት ዛገቜሩለን ቡሕ 

ዛዯኸሙለን ክኸውን ስሇዛኽእሌ ተቜግሶ ክንንእዴ ክንክእሌ ኣልና። ኣካይዲና ዴማ ዒጋቲ 

ከይኸውን ምጥንቃቕ የዴሉ።  

 

 ሓይሉ ዖሇዎ ጸልት ኣቜርቲዔካ ቡምጽሊይ ጸጋ ህያት ክፍታሕ ምግር 

 

ጸልት ኣቡ ምፍታሕ ጸጋ ህያት ዒቡዪ ግዯ እዩ ዖሇዎ። ቡፍሊይ ከኣ ቜቶም ናይ ነቡዪነትን 

ትንትን ጸጋ ዖሇዎም ቅደሳን ዛምራሕ ናይ ሕቡረት ጸልት ኣቡዘ መዲይ ዖሇዎ ተራ 

ካቡቲ እንሓስቢ ንሊዔሉ እምቡዙ ቡሕ እዩ። ከምኡውን ሓይሌን ትርጉምን ኣምሌኾ 

ዛርዴኦም መዖምራን ዒቡዪ ተራ ስሇዖሇዎም ዛግቡኦም ቢታ ክሕ ኣሇዎም። 

 

 ሰማያትካ ቡምኽፋት ንከምኡ ዒይነት ኣካይዲ ምጥጣሕ 

 

ሰማያት ቡቡሕ መገዱ ንቡሕ ምኽንያት ይኽፈት እዩ። ሓዯ ካቡቲ ዔሊማታት ዴማ 

ንእተገሌጹ ህያት ክዒዩ ምምሕዲር እዩ። እተኸፍተ ሰማይ እተገሌጸ ጸጋ ህያቡ መመሉሱ 

ክዯምቕ የመሓዴሮ እዩ። ስሇዘ ንኵለ እቲ ሰማያት ንምኽፋት ክንገቡሮ ዖልና ነገር 

ቡምግር ሰማያትና ክንከፍቶ ኣልና። ሰማያትና ንምኽፋት ካቡቶም ሰማያት ዛዒጽው 

ነገራትን ሰትን ምርሓቕ ዴማ የዴሉ። ቡዙዔ ምኽፋት ሰማይ ቡ ‚ክፉት ሰማይ ኣርት 

ሚኒስትሪ‛ ተዲሌዩ ኣቡ እተዖርግሐ ዒሚቕ ምህሮ ስሇዖል ቁጽሪ 7 ን 8 ረኺቡካ ከተንቡቡ 

የተቡዒካ። 
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 ቜረኸት ሃዋርያትን ነቡያትን ምቕሌ 

 

እቲ ኣዛየ ዖኽቡሮን ንቡዖል ምህሮታቱ ዛቕቜልን ናይ ኣምሊኽ ሰቡ ሃዋርያ ጆን ኤክሃርት 

ናቡ እተፈሊሇየ ቢታታት ዒሇምና እናተዙወረ ኣቡ ዖገሌግሇለ እዋን ሓዯ ካቡቲ ዛገቜሮ ነገር 

ነቡያት ናቡ መዴረኽ ወጺኦም ኣቡ ሌዔሉ እቲ ህዛ ትንት ክዙረቝ እዩ። እዘ 

ቡመሪሕነት ሃዋርያ ዛካየዴ ናይ ነቡያት ኣዋጅ ዴማ ኣቡ ሌዔሉ እቲ ህዛ ቡሕ ምጥሓስ 

እዩ ዖምጽእ። ሓዯ ካቡቲ ቡእኡ ዛርከቡ ምጥሓስ ዴማ ምግሊጽ ኣቡ ቅደሳን ዖል ውህቜት 

ጸጋ እዩ። ልሚውን ቡመንፈስ ዛቃጸለን ዛምሌኡን ኣገሌገሌቲ ኣቡ ሌዔሉ መሰ ኣምሊኽ 

ኣእዲው ቡምንርን ቡትንታዊ ኣዋጅን ንምግሃዴ ጸጋ ህያት ክዒዩ ክንገቡር ኣልና። ሕጂ 

ሃዋርያት ነቡያት ቡምሌኣት ኣቡ ምዴርና ስሇዖይተገሌጹ ተስፋ ክንቆርጽ የቡሌናን። እቲ 

ኣምሊኽ ነዙ ሃገር ‚ምንጪ ሃዋርያትን ነቡያትን‛ ከም እትኸውን እትዙረቢ ትንት ናቡ 

መወዲእታ ገጹ ይቕሌጥፍ ስሇዖል፡ ኣቡ ቀረ ርሕቐት ምስኦም ክንነፍ ኢና። ሓንትስ 

ኣቡቲ ዛግሇጹለ እዋን ተጠቀምቲ ጸጋኦም ንምዃን ገዙእ ርእስና ነዲለ እምቜር እቲ ጊዚ 

ርሑቕ ኣይኯነን። 
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ምዔራፍ ዒሰርተው ሸሞንተ 

ንኵለ ዖሳትፍ ኣካይዲ 

ቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረ ሃዋርያዊ ምንቅስቃስ ዛወሇድ ቅዱ ኣካይዲ፥ ሒዯት ዛዯምቁለ 

ቡሓት ዴማ ነቶም ዛዯመቛ ዖጣቕዐለ ኣይነቜረን። እዘ ኣቡቲ ሃዋርያዊ ምንቅስቃስ 

ውጉዛ ስሇዛነ ዯሉኻ ኣይትረኽቢን ኢኻ። ክንዱ ዛነ ዴማ እታ ኣቡ ኣንጾክያ 

ዛነቜረት ሃዋርያዊት ማሕቜር ኣካይዲኣ ኣቡ ውሱናት ሰት ጥራይ ክሕጸር ኣይሓዯገቶን። ኣቡታ 

ማሕቜር ካቡ እተፈሊሊየ ዒላታት እተኣከቝ እተፈሊሊየ ዴሕረ ይታ ዖሇዎም ኣመንቲ ምንሮም 

ዴማ ነቲ ናይታ ማሕቜር ዒሇምሇኻዊ ኣጠማምታን ንኩለ ዖሳትፍ ኣካይዲኣን እዩ ዖነጽረሌና።  

ነቲ ኣቡ ግ.ሃ13፡1- ዖል ቃሌ መሰረት ቡምግር ኣቡታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር፡ ኔገር እተህሇ 

ስምኦን፡ ለክዮስ ቡዒሌ ቄሬኔ፡ ማይናን ምስ ሄሮዴስ ቜዒሌ ርዔ ሽመት ዛዏቜየ፡ ሳውሌ ቜዒሌ 

ጠርሴስን ርናስ ቡዒሌ ቆጵሮስ ከምዛነቜሩ ነንቡቡ። ‚ኣቡታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር 
ከኣ ነቡያትን መምህራንን ነቜሩ፡ ቜርናስን ኔገር እተህሇ ስምኦንን ለክዮስ ቡዒሌ ቄሬኔን እቲ 
ምስ ሄሮዴስ ቡዒሌ ርዔ ሽመት ዛዏቜየ ማናይንን ሳውሌን።‛  

ነዙ ፍቕዱ ቡዛርዛር ንርኣያ፦   

 ኔገር እተህሇ ስምኦን  

እዘ ሰቡ እዘ ‚ኔገር‛ ዛቡሌ ሊቲናዊ መቜቇሌ ዖሇዎ ቃሌ ንሕቡሪ ቇርቜቱ ቡእኡ ኣለ 

ዴማ ንዒላቱ ዖመሌክት እዩ። ኔገር ጸሉም ማሇት እዩ። ስሇዘ እዘ ሰቡ ዒላቱ 

ኣፍሪቃዊ ምንሩ ዖጠራጥር ኣይኯነን።  

 

 ለክዮስ ቡዒሌ ቄሬኔ 

ለክዮስ ናይ ሊቲን ስም እዩ። ወንጌሌ ንምስኽ ካቡ ዛመጹ ቡሓት ሰቜኽቲ ካቡ 

ቄሬኔ ናይቲ ጊዚ ዋና ከተማ ሉቡያ ዛመጹ ነይሮም እዮም (ግ.ሃ11፡20)። ቡሓት ናይ 

መጽሓፍ ቅደስ መምህራን ካቡቶም ናቡ ኣንጾክያ ዛመጹ ሰቜኽቲ ሓዯ እዘ ለክዮስ 

እተህሇ ምዃኑ ይዙረቝ እዮም። ለክዮስ ካቡ ሉቡያ ምምጽኡ ዒላቱ ዒረዊ ንምዃኑ 

የረዴእ። 

   

 ማናይን ምስ ሄሮዴስ ቡዒሌ ርዔ ሽመት ዛዒቜየ  

ናይዘ ሰቡ እዘ ዒላት ቡሌክዔ ኣቡዘ ስፍራ ዋሊ ክፍሇጥ ኣይኸኣሌ፥ ኣቡ ትሕቲ 

ሄሮዴስ ኣቡ በተመንግስቲ ቡጽቝቕ መናቡሮን ምቹእ ይታ ንዒሇማዊ ምህሮ ኣቡ 

እ 



ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 

 

 

ገጽ | 75 
 

ዖሇዎ ስፍራ ከምዛዒቜየ ግና ካቡቲ ጽሑፍ ንርዲእ። ከምኡውን ኣቡ በት መንግስቲ 

ዛዒቜየ ከም ምዃኑ መጠን ንፖሇቲካዊ ተሳታፍነት ኣዛዩ ቀረን ፍሌጠቱ ኣቡዘ 

መዲይ ቡሱሌ ክኸውንን ናይ ግዴን እዩ። 

    

 ሳኦሌ ቡዒሌ ጠርሴስ  

እዘ ሰቡ ዴማ እቲ ዲሕራይ ጳውልስ እተሰመየ ጽሩይ ኣይሁዲዊ እዩ ነይሩ። ንሱ 

ቡወንጌሌ ተማሪኹ ኣገሌጋሉ ክርስቶስ ቅዴሚ ምዃኑ ኣቡ እግሪ ገማሌኤሌ ተማሂሩ 

ዛዏቜየ ዛወጸለ ሃይማኖተኛ እዩ ዛነቜረ።  

 

 ርናስ ላዋዊ ቆጵሮስ ዛዒላቱ 

ቡዙዔ ርናስ ጽሑፋት ኣቡ እንውከሰለ እዋን ላዋዊ ከምዛነን እተወሌዯለ ቢታ 

ግና ቆጵሮስ ከምዛነን ኢና ንርዲእ። ‚ዮሴፍ ከኣ፡ ቡሃዋርያት ቜርናስ እተህሇ፡ - 
ወዱ ምጽንናዔ ዛትርጐሙ፡ - ላዋዊ፡ ቆጵሮስ ዛዒላቱ፡‛ (ግ.ሃ4፡36)። 

ከምዘ ኣቡ ሊዔሉ ዛርኤናዮ እቶም ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜሩ ካቡ እተፈሊሇየ ዒላት (እተፈሊሇየ ቋንቋ፣ 

ህሉ፣ ቅዱ ኣነቡራ ዖሇዎም)፣ እተፈሊሇየ ናይ ኣተዒቡያን መንፈሳውን ዴሕረ ይታን  

እተፈሊሇየ ዯረጃ ትምህርትን መነቡሮን ዛነቜሮም ሰት እዮም። ቡቡሕ ነገራት እተፈሊሇዩ 

ክነሶም ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ ሓዯ ምርዲእ ንሓዯ ዔሊማ ይዒዩ ምንሮም ዴማ ነቲ እታ ማሕቜር 

ትኽተል ዛነቜረት ንኩለ ዖሳትፍ ኣካይዲ እዩ ዖጉሌሓሌና።   

ልሚ እቲ ኣቡ እተፈሊሇየ ሃገራት ነጊሱ ዖል ዒላታዊ ጽሌኢ ንማሕቜር ክርስቶስ’ውን ኣቡ 

ዖንጸሊሌወለ ዖል እዋን፥ ኣተሓሳስኦም ካቡ ዒላት፡ ዯረጃ መነቡሮ፡ ዯረጃ ትምህርትን ዴሕረ 

ይታን ዛወጹ ሰት ይዴሇዩ ኣሇው። እዜም ሰት እዘኣቶም ዴማ ኣቡታ ቡሃዋርያዊ ቅዱ 

እትነቡር ማሕቜር ጥራይ እዮም ዛርከቝ።  ቅዱ ኣካይዲ ናይ ኣንጾክያ ዋሊ ነቶም ካሌእ ዒላት 

ክነሶም ኣቡ ውሽጢ እታ ከተማ ዛዒቜዩ ጥራይ ዖይኯነስ እንተሊይ ነቶም ካቡ ርሑቕ ዛመጹ 

ካሌእ ዒላትውን ዯገ ኣገሌግልት ዛህቡ እዩ ነይሩ።   

ኣቡ ፖሇቲካዊ ዒሇም ዛጠሇቍ ሰት ወንጌሌ ዛስቜኸልምን ኣቡ ዔዮ ወንጌሌ ዯገ ዛኽፈተልምን 

ኯይኑ ዖይስምዓን ማሕቜራት ኣቡ ዛቜዛሓለ እዋን፡ እታ ሃዋርያዊ ቅዱ ካቡ ማሕቜር ኣንጾክያ 

እተመቕሇት ማሕቜር ግና ነዜም ከምዘኣቶም ከም ኩለ ቡኣምሊኽ እተጸውዓ ሰቡ ዛግቡኦም 

ስፍራ ትህቢም እያ። ኣቡ ፖሇቲካዊ ዒሇም ዛኣተው ሰት ቡኣእምሮ ክርስቶስ ክቃነዩን ኣቡ 

ማሕቜር ህያው ኣምሊኽ ክሳተፉን እንከሇው ዴርቡ ረቡሓ እዩ ዖሇዎም። ሓዯ ነታ ማሕቜር ኣቡቲ 

ፖሇቲካዊ ዒሇም ክትሳተፍ እሞ ኣቡ ሃገራዊ ሌምዒት፡ ዴሕነት፡ ዔበት...ወዖተ እጃማ ከተቜርክት፡ 
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ቜቲ ካሌእ ዴማ ቜቲ ካቡ ማሕቜር ዛረኽቡዎ ዯገፍ ተሓጊዜም ኣቡቲ ዖሇውዎ ዒውዱ ጸሇውቲ 

ቡምዃን መንግስቲ ኣምሊኽ ከስፍሑ ይኽእለ። 

ዖመኖም ምለእ ሃይማኖት ዛቜሌዕ ሰት ምስ ዛመጹውን ቀይራ ናቡ ኣቡ ሌዔሉ እቲ ዖመኖም 

ዛቜሌዓ መንፈስ ሃይማኖት ሕነ ክፈዴዩለ ዛኽእለለ ቜሪኽ እያ ተዯይቢም። እቲ ቀዯም 

ሃይማኖተኛ ዛነቜረ ጳውልስ ነቲ ሰፊሕ ኣገሌግልቱ ካቡዙ ማሕቜር እናተቜገሰ እዩ ዛዒዮ ዛነቜረ። 

ኣቡዘ 21 ክፍሇ ዖመን ነቲ ኣቡ ኣእምሮ ሰት ንነዊሕ ዖመናት ዛዏረዯ ሃይማኖታዊ ምህሮ 

ቡፍሌጠት ሓቂ ቡምስዒር ንኣገሌግልት ቡቛዒት ገይራ እተዲለ ማሕቜር ክትትንስእ እያ። 

ቡሓት ዖመኖም ቡኣምሊኾ ጣኦት ተቜሉዐ ዛነቜሩ ናይ ሃይማኖት ሰት ንእምነት ክእዖን 

ንቡሓት ናቡ እምነት ከምጽኡን ገይረን ዖዔጥቓ ማሕቜራት ክስስና እየን።   

ገፊሕ ኣገሌግልት ካቡ ገፊሕ ራእይ እዩ ዛውሇዴ። ነዘ ከኣ ኣንጾክያ ቡግቡሪ ተዒዊታትለ እያ። 

ንሕናውን ራእይና ቡምስፋሕ ንቡሓት ዖሳትፍ ቅዱ ኣካይዲ ክንሃንጽ ኣምሊኽ ይጽውዒና ኣል። 

ጸቡ ኣመሇኻኽታ ሒዛና ንቡሓት ዖሳትፍ ዔዮ ክንዒይ ስሇዖይንኽእሌ ቡምግሊጽ ቃሌ 

ኣምሊኽን ዯገፍ መንፈስ ቅደስን ተሓጊዛና ራእይና ነስፍሕ። እቲ ንቡሓት ማሕቜራት ከይወጻ 

ዒጋቲ ዛነ ዴሩትነት ኣና ክስሌጥን ኣይንሕዯጏ። እቲ እንዒዮ ዔዮ ናይ መንግስቲ ኣምሊኽ ዔዮ 

ምዃኑ ቡምግንዙቡ ካቡ ዴሩትነት ሓራ ቡምውጻእ ንመሊሇስ። ንምዴሪ ዛጥቕሌሌ ኣጀንዲ 

ኣምሊኽ ኣና ከምዖል ቡምስትውዒሌ ኣቡ ውሱን ነገር ጥራይ ሸንኯሇሌ ኣይንቜሌ። ንግፋሕ፥ 

መዴረኻትና ዴማ ቡሓት ክሳተፉለ ክፉት ይኹን። 

  



ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 

 

 

ገጽ | 77 
 

ምዔራፍ ዒሰርተው ትሽዒተ 

ምስጢር ኢዴ ኣንቡሮ ምርዲእን ምጥቃምን 

ዴ ኣንቡሮ ኣቡ ሃዋርያዊ ኣገሌግልት ዒቡዪ ክቡሪ ዖሇዎ ኣገሌግልት እዩ። ስሇዛነ 
ዴማ እዩ ምስተን ኣቡ እቡራውያን እተጻሕፉ ሽደሽተ መሰረታውያን ነገራት ተገሉጹ 
እንረኽቢ። ‚...ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሐዱግና ቡንስሓ ኻቡ ምውት ግቡሪ፡ 

ቡእምነት ቡኣምሊኽ፡ ቡትምህርቲ ጥምቀት፡ ቡምንር ኣእዲው፡ ቡትንሳኤ ምውታት፡ ቡናይ 
ዖሇኣሇም ፍርዱውን ክም ቡሓዴሽ መሰረት ኣይንሰርት እሞ ናቡ ፍጻሜ ንሕሇፍ።‛ (እቡ6፡1-2)። 
ኢዴ ኣንቡሮ ከም ኵለ መንፈሳዊ ነገር ነቲ ኣቡ ሰማይ ቡኣምሊኽ እተወዴኤ ነገር ኣቡ ምዴሪ ናቡ 
ህይወት ሰት ኣቡ ምፍታሕ ዒቡዪ ግዯ ዖሇዎ ኣገሌግልት እዩ። ነዘ ምስጢር እተረዴኤት 
ማሕቜር ኣንጾክያ ዴማ ንኣገሌግልት ኢዴ ኣንቡሮ ቡግቝእ መዛሚዙቶ እያ። ኣቡቲ ኣገሌገሌቲ 
ንዔዮ ወንጌሌ ኣቡ እተቜግሰለ ዛነቜረት እዋን ቡኢዴ ኣንቡሮ ተፋንዎም ምንራ ዴማ ናይዘ 
ህያው ኣቡነት እዩ። ‚ሽዐ ጾሙን ጸሇዩን ኣእዲዎም ከኣ ኣንቜሩልም እሞ ሰዯዴዎም።‛ 
(ግ.ሃ13፥4)። 
 

መጽሓፍ ቅደስና ኣቡ እንምርምረለ እዋናት ኢዴ ኣንቡሮ ንቡሕ መንፈሳዊ ዔዮ ኣቡ 

ኣገሌግልት ውዑለ ኢና እንረኽቢ። ነዘ ንቡሕ ኣገሌግልት ዛወዒሇ መንፈሳዊ ነገር ንሕናውን 

ከምታ ቡቡሕ ሸነኻታ ኣቡነታዊት ዛነት ማሕቜር ኣንጾክያ ክንጥቀመለ ኣገዲሲ ስሇዛነ 

ገሇ ካቡ ኣገሌግልታቱ ክንጠቅስ፡- 

 ጸጋ ንምምቓሌ ወይ ንምፍታሕ 

 

ኣምሊኽ ስርሑ ቡመገዱ ሰቡ ኣለ ዛገቜር ኣምሊኽ ስሇዛነ ነቲ ናቡ ሰት ከሕሌፎ 

ዛዯሌዮ ሓይሌን ቅቡኣትን ቡካሌኦት ሰት ኣለ እዩ ዖሕሌፎ። ካቡቲ ቡሰት ናቡ ሰት 

ዖሕሌፈለ መገዴታት እቲ ሓዯ ዴማ ኢዴ ኣንቡሮ እዩ። ‚ነቲ ቡትንትን ቡምንር ኢዴ 
ሽማግላታትን እተዋህቜካ፡ ኣኻ ዖል ውህቜት ጸጋ ዔሽሽ ኣይትቜል።‛ (1ጢሞ4፡14)። ‚ነቲ 
ቡምንር ኢዯይ ኣኻ ዖል ውህቜት ኣምሊኽ ክትሕዴሶ ኤዖክረካ ኣልኹ።‛ (2ጢሞ1፡6)። 

ከምቲ ኣቡዖን ጥቕስታት ተገሉጹ ንዔዖቢ ዖልና ቡኢዴ ኣንቡሮ ውህቜት ጸጋ ይፍታሕ ወይ 

ይምቐሌ እዩ። 

 

ነዘ ቡኢዴ ኣንቡሮ ጸጋ ናይ ምምቓሌ መስርሕ ዴማ ቜዜም ዛስዔቝ መቂሌና ክንርእዮ 

ንኽእሌ ኢና።  

 

 

ኢ 



ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 
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፩.  ንዖልካ ምምቓሌ 

ነዘውን ኣቡ ክሌተ ኢና ንመቕል። ምለእ ቡምለእ ነቲ ዖልካ ምምቃሌን ከፊሊዊ 

ነገርካ ምምቃሌን። ሙሴ ንእያሱ ካቡቲ ዖሇዎ ግርማ ክመቕል ቡኣምሊኽ ኢደ 

ከንቡረለ እዩ ተነጊርዎ (ዖሁ27፡18-20)። እያሱ ቡምንር ኣእዲው ሙሴ ሞገስን 

ጥቜቜን ካቡ ሙሴ ምስ ተመቕሇ ከምቲ ሙሴ ዛኖ ኯይኑ፡ ነቲ ሙሴ ዛነቜሮ 

ኵለ ዴማ ክጭቡጦ ክኢለ። እቶም ካቡ ሙሴ መንፈስ እተመቕለ ሰቡዒ ሰት 

እንተዴኣ ሪኢናዮም ግና ከም እያሱ ንኵለ እቲ ኣቡ ሙሴ ዛነቜረ ኣይተመቕሌዎን። 

ንሳቶም ካቡቲ ኣቡ ሙሴ ዛነቜረ ቡሕ ነገር ንጾሩ ጥራይ እዮም ተመቒልም 

(ዖሁ11፥17)። እያሱ ግና ቡምምንር አእዲው ሙሴ ነቲ ናይ ሙሴ ማዔርግን ናይ 

ኣገሌግልት ኣጀንዲን ከይተረፈ እዩ ተመቒሌዎ።  

፪. ዖይቡሌካ ጸጋ ምፍታሕ  

ምፍታሕ ክቡሌ እንከልኹ ነቲ እቲ ሰቡ ክቕቜል ዖሇዎ ኣኻ ግና ዖየሌቢ ጸጋ 

ቡትንታዊ ጠመተ ዴሕሪ ምጥማትካ ናቡ ህይወት እቲ ሰቡ ክሌቀቕ መገዱ ምዃን 

እዩ። ንኣቡነት ንስኻ ሳ ቡምዃንካ ሃዋርያዊ ጸጋ የቡሌካን፥ እቲ ኢዴካ ቡምንር 

ውህቜት ጸጋ ክትፈትሓለ ዛዴሇ ዖል ሰቡ ግና ሃዋርያዊ ጸጋ ክቕቜሌ ተመደ ኣል 

ንቜሌ። ኣቡዘ ከምዘ ሃዋርያዊ ጸጋ ንምፍታሕ ናይ ግዴን ሃዋርያ ምዃን 

ኣየዴሌየካን። ካቡ ኣእምሮኣዊ እምነትን ሌዊ ዴላትን ዛሓሇፈ ትንታዊ ጠመተን 

ኣዋጅን እንተዴኣ ሃሌዩካ ሳ ክነስኻ ቡኢዴ ኣንቡሮ ኣቡቲ ሰቡ ሃዋርያነት 

ክትፈትሕ ትኽእሌ ኢኻ። 

፫. ንዖሇዎም ንምሌዔዒሌ ዛኸውን ተወሳኺ መንፈሳዊ ጸጋ ምምቓሌ 

ኣቡ ኣገሌግልተይ ከም እተሞከርክዎ ውህቜት ጸጋ ቡጸጋ እዩ ዛሇዒዏሌን ዛግሇጽን። 

ነቲ ቡቡሕ እተፈሊሇየ መገዱ ኣቡ ውሽጥኻ ኣትዩ እተኸዖነ ወህቜት ጸጋ 

ንምሌዔዒሌን ንምግሊጽን ተወሳኺ ጸጋ የዴሌየካ። ነዘ ከኣ ቡኢዴ ኣንቡሮ ክትረኽቢ 

ትኽእሌ ኢኻ። እቲ ኣቡ ሌ ቡሓት እትከዖነ ጸጋ ቡኢዴ ኣንቡሮ ቡዛምቀሌ 

ጸጋን ሓይሌን ዛግቡኦ ቢታ ቡምሓዛ ይግሇጽ። 

 

 መንፈስ ቅደስ ንምሃቡ 

 

እታ ኣቡ የሩሳላም ዖሊ ማሕቜር፥ ሰማርያ ወንጌሌ ከምዛቜጽሓ ምስ ተሰምዓ እቶም 

ሃዋርያት ንጴጥሮስን ዮሃንስን ከም ዛሇኣኹልም እሞ ነቶም ዴሮ ኣሚኖም እተጠምቁ 

ክነሶም ግናኸ መንፈስ ቅደስ ዖይወረድም ቡኢዴ ኣንቡሮ መንፈስ ቅደስ ክቕቜለ 

ከምዛገቜርዎም ቅደስ ቃሌ ይነግረና ‚ቡስም ጏይታና የሱስ ጥራይ ዯኣ ተጠሚቖም ነቜሩ 
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እምቜር፡ መንፈስ ቅደስ ገና ኣቡ ሓዯ ኻታቶም እ ኣይወረዯን ነቜረ እሞ፡ ጴጥሮስን 
ዮሃንስን ወሪድም፡ መንፈስ ቅደስ ምእንቲ ኪቕቜለ፡ ጸሇዩልም። ሽዐ ኣእዲዎም ኣንቜሩልም 
እሞ መንፈስ ቅደስ ተቐቜለ።‛ (ግ.ሃ8፡14-17)። ኣቡዘ እቲ ‚መንፈስ ቅደስ ገና ኣይወረዯን‛ 

ዛቡሌ ሓሳቡ ነቲ ፍለይ ናይ መንፈስ ቅደስ ሓይሉ ምቕሌ፡ ቋንቋታት ንምጽሊይን 

ውህቜት ጸጋ ንምምቓሌን እንተዖይኯነ ንምሕታም መንፈስ ቅደስ ዖመሌክት ኣይኯነን 

(ግ.ሃ19፡5-6)። ምኽንያቱ መንፈስ ቅደስ ዖይቡለ ናይ ጏይታ ክኸውን ስሇዖይክእሌን 

(ሮሜ8፡9) ማሕተም መንፈስ ቅደስ ምስ ዲግም ምውሊዴ ዛወሃቡ ስሇዛነን (ኤፌ1፡13)። 

ንሳቶም ከኣ ዴሮ ኣሚኖም እተጠምቑ እዮም ኔሮም።  

 

ስሇዘ ንኣመንቲ ቡኢዴ ኣንቡሮ መንፈስ ቅደስ ክቕቜለ ምጽሊይ ማሇት ቡመንፈስ ክሕተሙ 

ወይ ቅዴሚ ሕጂ ዖይነቜሮም መንፈስ ክኣትዎም ምግር ከምዖይኯነ ክንጽረሌና ይግእ። 

ቡኢዴ ኣንቡሮ መንፈስ ቅደስ ክቕቜለ ምግር ማሇት ካቡ መንፈስ ቅደስ ንዛነ ውህቜት 

ጸጋን ሓይሌን ክቕቜለ ምግር እዩ። ልሚ ናይ ኣምሊኽ መንፈስ ኣቡ ኵለ ጉኤታትና 

ክሰርሕ እሞ ክመቕል ንዛዯሇዮ ናቱ ነገር ክመቕሇና ምስጢር ኢዴ ኣንቡሮ ተረዱእና 

ንምትግሩ ክንየይ ኣልና። 

 

 ጥቜቡ ንምምቓሌ 

 

እቲ ቢታ መሪሕነት ካቡ ሙሴ እተቐቜሇ እያሱ ኣቡቲ እተመዯቢ ቢታ ዔውት ኯይኑ ክወጽእ 

ጥቜቡ ኣምሊኽ የዴሌዮ ነይሩ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ኣምሊኽ ቡመገዱ ኢዴ ኣንቡሮ ናይ 

ሙሴ ሰማያዊ ጥቜቡ ክምቀሌ ዛገቜሮ። ‚ንእያሱ ወዱ ነዌ ዴማ፡ ሙሴ ኢደ ስሇ ዖንቜረለ፡ 
መንፈስ ጥቜቡ መሌኦ።‛ (ዖዲ34፡9)። ንህይወት ይኹን ንኣገሌግልት ዛኸውን ጥቜቡ 

ኣምሊኽ ቡኢዴ ኣንቡሮ ክንምቀሌ ንኽእሌ። ቡሓት ኣመንቲ ነቲ ዖሇዎም ሓዲር፡ ስራሕን 

ኣገሌግልትን ከመይ ጌይሮም ከምዛመርሕዎ ኣይፈሌጡን እዮም። ከምቲ ኣምሊኽ ዛዯሌዮም 

መታን ክመርሕዎ እቲ ዖዴሉ ጥቜቡ ኣምሊኽ ክምቀለ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ነፍስ ወከፍ 

ኣቡ ቅኑዔ ህይወት ዖልን ካቡ ሊዔሉ ጥቜቡ ዛቜዛሓለን ኣገሌጋሉ ጥቜቡ ንምምቓሌ ኢደ 

ኣቡ ሌዔሉ መሲኡ ከንቡር ዖሇዎ።  

 

 ንምዔጣቕ 

 

ኤሌያስ ቀቅዴሚ ኣክኣቡ ንምጉያይ ክዔጠቕ ናይ ግዴን የዴሌዮ ነይሩ። ነዘ ናይ ምዔጣቕ 

መስርሕ ተፈጻሚ ክኸውን ዛገቜረት ዴማ እታ ኣቐዱምና ዛርኤናያ ኢዴ ኣምሊኽ እያ 

(1ነገ18፥)። ኢዴ ኣምሊኽ ኣቡ ህይወት ሰት ኣቡ እትመጸለ እዋን ንናቡራ፣ ንኣገሌግልትን 

ንመንፈሳዊ ቅሌስን ዛኸውን ምዔጣቕ ይከናወን። እዙ እተዔጥቕ ኢዴ ዴማ ቡቡሕ 
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መገዴታት እያ ናቡ ህይወት ሰት እትሓሌፍ። ሓዯ ካቡቶም መገዴታት ዴማ ኢዴ ኣንቡሮ 

እዩ። ኣምሊኽ ሕሪ ክመቅሌ ምስዯሇየ ነተን ዖሇኣሇማውያን ቀሊጽም ቡየማን ሙሴ እዩ 

የሕሉፍወን (ኢሳ63፥)። ስሇዘ ዴማ ኢና እታ ንምዔጣቕ እትዒዪ ኢዴ ኣምሊኽ ቡኢዴ 

ኣንቡሮ ትሓሌፍ እያ ኢሌና እንኣምን። 

 

 ተሓዴሶ ንምግር 

 

ተሓዴሶ ናቡ ንቝር ምምሊስ፡ ከም ቡሓዴሽ ምህናጽ፡ ንዛሃሰሰ ነገር ምኹሊዔ እዩ። ኣቡ ገሇ 

እዋናት ህይወትና ቡእተፈሊሇየ ምኽንያት ይፈርስ ወይ ይጉዲእ እዩ። ከምኡውን ገሇ ነገርና 

ኣቐዱሙ ዛነቜሮ ጽሌዋን ሓይሌን ዛሃሰለ ኣጋጣሚታት ክህለ ይኽእሌ። ነዘ ናቡ ንቝር 

ንምምሊስን ዲግም ንምኹሊዔን ካቡ ዖዴሌዩና እታታት ሓዯ ዴማ ኢዴ ኣንቡሮ እዩ። 

ቡኢዴ ኣንቡሮ ሓይሉ ኣምሊኽ ኣቡ ዛፍትሓለ እዋን ህይወት ሰት ናቡ ንቝር ይምሇስ፣ 

ከም ቡሓዴሽ ይህነጽን ዛሃሰሰ ነገር ይኹሊዔን።  

 

 ኣርዐት ንምስርን ምጥሓስ ንምምጻእን 

 

ሰይጣን ቡቡሕ እተፈሊሇየ መገዱ ኣቡ ህይወት ሰት ንዖንቜሮ ኣርዐት፥ ቡኢዴ ኣንቡሮ 

ቡምስር ኣቡ ህይወት ሰት ምጥሓስ ከተምጽእ ይከኣሌ እዩ።  

 

 ንፈውሲ 

 

መንፈሳዊ፡ ነፍሳውን ስጋውን ፈውሲ ናቡ ካሌኦት ንምሌቃቕ ኢዴ ኣንቡሮ ቡለጽ መገዱ 

እዩ። እዘ ግና ኢዴ ኣንቡሮ ቡርእሱ ይፍውስ ማሇት ኣይኯነን። ይኹን ዯኣ እምቜር 

ቡእምነትን መሪሕነት መንፈስ ቅደስን ዛግቜር ኢዴ ኣንቡሮ ኣምሊኻዊ ፈውሲ ናቡ ሰት 

ክሓሌፍ ዯገ ከፋቲ ኯይኑ ከምዖገሌግሌ ክንርዲእ ኣልና። ቜዘ ኣገቡ ቡሕ ኣፋውስ ናቡ 

ሰት ከምዛሓሇፍ ኣቡ ቡሕ ክፋሊት መጽሓፍ ቅደስ ተመዛጊቝ ኣል (ማር6፡5 7፡32 

16፡18 ለቃ4፡40 13፡13 ግ.ሃ28፡8)። 

 

 ንምሿም 

 

ኣቡ ቢታ ኣገሌግልትን መሪሕነትን ንእተመዯቝ ኣመንቲ ኣቡቲ ክህሌውዎ ዛግቡኦም ቢታ 

ንምምጻእ ዛግቜር ሹመት ካቡ ዛካየዯልም መገዴታት ሓዯ ኢዴ ኣንቡሮ እዩ (ግ.ሃ14፡23 

ዖሁ27፡18-23)። ንኣገሌግልት ምሿም፥ ምቕእ ከምኡውን ኣፍሌጦ ምሃቡ እዩ። ንኣቡነት 

ነቶም ኣቡ ግ.ሃ6 ንኣገሌግልት መኣዱ እተመዖ ቅደሳን ምስ እንርእዮም፥ ቡጽቝቕ 
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እተመስከረልምን መንፈስ ዛመሌኦምን ምዃኖም ስሇተኣመነልም ኣቡ ቅዴሚ ሃዋርያት 

ቀሪቢም ቡኢዴ ኣንቡሮ ከም እተጸሇየልም እሞ ናቡቲ እተመዯቝለ ዔዮ ከምዛኣተው 

ንርዲእ። እቲ ቡሃዋርያት እተገቡረልም ጸልትን ኢዴ ኣንቡሮን ኣፍሌጦ ንምሃቡን ንስራሕ 

ንምቡጋስን እተፈጸመ ሹመት እዩ ኢሌና ክንዴምዴም ንኽእሌ (ግ.ሃ6፡6)። 

 

 ንምቡራኽ 

 

ጏይታ የሱስ ነቶም ክርኾም ዛዯሇዮም ህጻናት ኢደ የንቡረልም ከምዛነቜረ ቅደስ ቃሌ 

ይነግረና (ለቃ24፡50 ማቴ19፡15 ማር10፡16)። ያእቆቡውን ንዯቂ ዮሴፍ ቜረኸት ኣምሊኽ 

ከሕሌፈልም ምስ ዯሇየ ኣእዲው ኣቡ ሌዔሉኦም ቡምንር እዩ ቃሌ ትንት ኣቡ ሌዔሉኦም 

ኣዊጁ። ልሚ’ውን ትንታዊ ቝራኬ ቡኢዴ ኣንቡሮ ኣቡ ሌዔሉ ካሌኦት ይሓሌፍ እዩ። ነቲ 

ቜረኸት ኣምሊኽ ክፍትሓለ ዛዴሇ ሰቡ ኢዴካ ቡምንር ክትርኾ ይከኣሌ እዩ። 

ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ኣእዲውና ኣቡ ሌዔሉ ሰቡ ኣቡ እነቡረለ እዋን፥ ኣምሊኽ ቜረኸቱ 

ይመቕሇና። 
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ምዔራፍ ዔስራ 

መምህራንን ትምህርትን ዛግቡኦም ቢታ ዛሓሊ ማሕቜር 

ቲ ኣቡ ምስራትን ቅርጺ ምትሓዛን ዛሇዒሇ ግዯ ዖሇዎ ናይ ትምህርቲ ኣገሌግልት ኣቡታ 

ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ከም ሓዯ ተራን ሌምዲዊን ነገር ዖይርኤ፥ እ ዯኣ ዒቡዪ ኣቓሌቢ 

ዛወሃቢ ረዘን ኣገሌግልት እዩ ነይሩ። ኣቡ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ሰቡ ስሇ እተኣኸቜ 

ጥራይ ወይ ግዴን ክመሃር ስሇዖሇዎ ጥራይ ነቲ ህዛ ዛምህር ኣገሌጋሉ ከምኡውን ሌምዱ 

ስሇዛኖ ጥራይ ቃሌ ኣምሊኽ ሰሰሚዐ ዛኸይዴ መሰ ኣይነቜረን። እታ ማሕቜር ክቡርን 

ኣገዲስነትን ናይ ትምህርትን መምህራንን ኣገሌግልት ትርዲእ ቡምንራ ቡምለእ ተወፋይነት እያ 

ሰሪሓትለ። ስሇዛነ ዴማ እዩ እቶም ኣቡታ ማሕቜር ዛነቜሩ መምህራን ዛግቡኦም ስፍራ 

ሒዜም እንረኽቢም (ግ.ሃ13፥1)። 

ናይ ቃሌ ኣገሌግልት ምለእ ገይሩ ዛቐርጽ፡ ንመጻኢኻ ኣቡ ግምት የእትዩ ቡምሌኣት ዖዲለ 

ምዃኑ ቜታ ማሕቜር እቲኣ ጽቝቕ መረዲእታ ስሇዛማዔቜሇ ዛግቡኦ ቢታን ክቡርን ተዋሂቡዎ እዩ። 

ናይ ትምህርቲ ኣገሌግልት፤ 

 ቅርጺ የትሕዛ 

 መሰረት የዯሌዴሌ 

 ዔምቇት ክርስትና ክትርዲእ ይገቡር  

 ናይ መትከሌ ሰቡ ገይሩ የጽንዔ 

 ንፍጻሜኻ ዛኸውን ወይ ናቡኡ ዖቡጽሕ ህይወት ይህቡ 

 ቡጹሕን ምለእን ሰቡ ይገቡርን ንኣገሌግልት የዲለን  

ስሇዛነ ዴማ እዩ ናይ ትምህርቲ ኣገሌግልት ኣቡዙ ናይ መወዲእታ ዖመን በተክርስትያን 

ዛግቡኦ ቢታ ክወሃቢ ዖዴሉ። 

ቡዙዔ መምህራን ክንሓስቡ እንከልና መምህራን ዒሞቕቲ ምህሮታት ንምምሃር ካቡ ኣምሊኽ 

ስሌጣን እተቀቜለ ምዃኖም ክንርዲእ የዴሉ። መምህራን፤  

 ንቃሌ ኣምሊኽ የቡርሁ፥  

 ዔምቇት ናቡ ዖሇዎ ምርዲእ የእትው 

 ይመርሑ 

 ንመሰ ኣምሊኽ ናቡቲ ቡፍሌጠት ዛርከቡ ምንጋፍ የቡጽሕዎ።  

እ 
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ኣምሊኽ ናቡ ሕቡረት እምነት፥ ናቡ ፍሌጠት ወዱ ኣምሊኽ፥ ናቡ እዅሌ ሰቡኣይን ሌክዔ ምሌኣት 

ቡጽሕና ክርስቶስን ቡምቡጻሕ ንምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ ቡቑዒት ኯይንና ክንርከቡ ካቡ ዛሃቜና 

ናይ መሪሕነት ህያት ሓዯ ናይ ምምህርና ቅቡኣት እዩ። መምህራን ናቡ ፍጻሜ ከቡጽሑና 

ቡኣምሊኽ እተሾሙሌና ክሳዔ ዛኑ ክንጥቀመልም ይግእ።  

እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛግቡኦ ቢታ ዛሓዖ ናይ ምምህርና ቅቡኣት ምስ ነቡያት ተኣሳሲሩ ቡምስራሕ 

ነቲ ኣቡ ጳውልስን ርናስን ዛነቜረ ናይ ሃዋርያነት ጸጋ ኣቡ ምውጻእ ሌዐሌ ተራ ተጻዊቱ እዩ። 

ልሚውን መምህራን ነቲ ካቡ ኣምሊኽ እተቐቜሌዎ ዒሞቕቲ ምህሮታት ኣቡ ማሕቜር ኣቡ 

ዛፈትሑለ እዋን ናይ መንፈስ ቅደስ ንፋስ ስሇዛንቀሳቀስ ቡሓት ተቐሮም ዛነቜሩ ጸጋታትን 

ኣገሌገሌትን ይግሇጹ እዮም። ማሕቜር ክርስቶስ ነዘ ኣቡ ግምት ቡምእታው ነቶም ኣቡ ማእከሊ 

ዖሇው መምህራን ናቡ ግቝእ ቢታኦም ከተምጽኦም ኣሇዋ። 

ሰይጣን ቡትምህርቲ ንዛመጽእ ምንጋፍን ትንሳኤን ኣጸቑ ስሇዛፈሌጦ፥ ተጠቀምቱ መታን 

ከይኯኑ ‚ሓይሉ ዯኣ እምቜር ፊዯሌ ኣየዴሌን፥ ናይ እተምሃርካ ኣይኯነን ናይ ዛነቜርካለ እምቜር‛ 

ዛቡለ ሓቅነት ዖሇዎም ዛመስለ ሓሳት ኣቡ ኣእምሮኦም ስሇዖስረጸ ቡሓት ካቡ መኣዱ 

ትምህርቲ ርሒቖም እዮም። ቡርግጽ ሓይሉ ኣምሊኽ የዴሌየና እዩ፥ ነቲ ዛሰማዔናዮ ዴማ 

ክንእዖዜ ኣልና። እዘ ማሇት ግና ቡስሩዔ ክንመሃር ኣየዴሌን ማሇት ኣይኯነን። እቶም ኣቡ ምዴሪ 

ጸሇውቲ ኯይኖም ዛወጹ ኵልም ኣገሌገሌቲ ኣቡ እግሪ ኣገሌገሌቲ ኯፍ ኢልም እተመሃሩ 

ምንሮም ምስክርነቶም ሂቢም እዮም። ዛቜጻሕናዮ ዖይቡሌና ‚ዛምህረኒ ኣየዴሌየንን‛ እንተቜሌና 

ክንዮ ርእስና ምጥር እነምጽኦ ነገርን እንምስጦ ሰቡን ኣይህሌወናን እዩ። 

ነቲ ንሓይሉ ትምህርቲ ቡእተፈሊሇየ ካሌእ ንጥፈታት ዛተክኤ፥ ሃይማኖት ወይ ስርዒት ሰቡ ኣቡ 

በተክርስትያን ንዛጸንሖ ጽሌዋ ከነህስሶ እዋኑ እዩ። መዒሙቕ ቡፍሌጠት ኣምሊኽ ከም ዛኽፈት 

ተረዱእና (ምሳ3፥21) ካቡ ኣምሊኽን ኣገሌገሌቱን ክንመሃር ኣልና። እቲ ዴሮ ዖልና ነገር ናቡ 

ይታ ዛግሃዴ፥ እቲ ዛጏዯሇና ዴማ ዛምሊእ ቡሓይሉ ትምህርቲ እዩ። መምህራንን ናይ 

ትምህርቲ ኣገሌገሌትን ነቲ ኣቡ ማሕቜር ዖል እተፈሊሇየ ናይ ኣገሌግልት ክፍሌታት ከም መገቡቲ 

ኯይኖም ቡምዔያይ የዯሌዴሌዎን ግቝእ ቅርጺ የትሕዛዎን እዮም። ኣቡቲ ሓሳቡ ኣምሊኽ 

ቡትምህርቲ እተፈትሓለ ኣቡኡ ህሌውና ኣምሊኽ ከምዖል ተረዱእና ንምስማዔ ዯሃይ ኣምሊኽ 

ከም ተማሃራይ ኣእዙንና ከነንቕሕ ኣልና። 
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ምዔራፍ ዔስራን ሓዯን 

ነቡያውን ትንታውን ኣገሌግልት 

ታ ኣቡ ኣንጾክያ ዛነቜረት ማሕቜር ነቲ ናይ ትንት ውህቜትን ናይ ነቡዪነት ናይ 

መሪሕነት ጸጋን ዛግቡኦ ክቡሪ ቡምሃቡ ነቲ ቡእኡ ዛርከቡ መንፈሳዊ ረቡሓ ከምቲ 

ዛግእ መዛሚዙቶ እያ። ኣቡ ግ.ሃ11፡27 ምስ እንርኢ እቶም ኣቡኣ ዖገሌገለ ነቡያት 

ቡዯገ ካቡ ካሌእ ስፍራ ዛመጹ ምዃኖም ንግንዖቡ። ኣቡ ግ.ሃ13፡1 ምስ እንዔዖቡ ዴማ እቶም 

ነቡያት ኣቡ ውሽጣ ዛፈረዩ ከምዛነቜሩ ንርዲእ። እዘ ከኣ እቲ ዛግሇጽ ነቡያዊ ኣገሌግልት ካቡ 

ማእከሌ እታ ማሕቜር ቡዛቜቇለ ቅደሳን ይኹን ቜቶም ካቡ ካሌእ ስፍራ ተሊኢኾም ዛመጹ 

ቡዖየገዴስ ነቲ ነቡያዊ ኣገሌግልት ዛግቡኦ ክቡሪ ከምዛሃቜቶ እዩ ዖርኢ። 

ልሚ መቡዙሕትአን ማሕቜራት ቡዴንግዛግዛ ዛኸዲ ዖሇዋ ነቲ ኣቡ መንፈሳዊ ዒሇም እናጠመተ 

ኣንፈት ጉዔዜኤን ንዛቕሌስ ነቡያዊ ኣገሌግልት ዛነን ስሇዛሃ እዩ። ነቡያዊ ኣገሌግልት 

ንማሕቜር ናቡቲ ክትሕዜ ዛግቡኣ ማእዛን ዛመርሕ ኣዛዩ ኣገዲሲ ናይ መሰረት ጸጋ እዩ 

(ኤፌ2፥19-20)። እቲ መሰረት ማሕቜር ክኸውን እተፈቕዯለ ነቡያዊ ኣገሌግልት ኣቡ 

መቡዙሕትኤን እተን ኣቡዘ ዖመን ዛርከ ማሕቜራት ስፍራ ዛወሃቢ ኣገሌግልት ኣይኯነን። ገሇ 

ገሇ ማሕቜራት ዴማ ትንት ኣቡ ጉኤ ክንገር ስሇዖፍቀዲ ጥራይ ነቡያትን ነቡያዊ ኣገሌግልትን 

ተቐሇን ማሇት ከምዖይኯነ ምስትውዒሌ የዴሉ። ከምቲ ዛፍሇጥ ናይ ነቡዪነትን ትንትን ጸጋ 

ይፈሊሇ እዩ። ነቡዪነት ናቡ ቢታ ስሌጣን ዖምጽእ ናይ መሪሕነት ህያቡ ክኸውን እንከል፡ ትንት 

ግና ነቲ ኣምሊኽ ክቡል ዯሌይዎ ዖል ነገር ንምግሊጽ እትምቀል ምቃሌ ህያቡ እዩ። 

 

ነቡያዊ ኣገሌግልት 

ቡዙዔ ነቡያዊ ኣገሌግልት ክፍሇጥ ዖሇዎ ኣዛዩ ቡሕ ነገር እዩ ዖል። ነዘ ዒሚቕ ዛነ ሓሳቡ 

ኣቡ ውሽጢ ሓዯ ምዔራፍ ክንዙረቢ ዋሊ ኣይንኽኣሌ’ምቜር፥ ቡዙዔ ኣገሌግልት ነቡያት፥ ከም 

መዖኻኸሪ ሓጺር ሓቜሬታ ምቕራቡ ኣዴሊዪ እዩ።   

 ናይ መሰረት ኣገሌግልት እዩ  

‚እምቜኣርሲ ንስኻትኩም ኣቡቲ የሱስ ክርስቶስ ዔለ እምኒ መኣዛኑ ዛነ መሰረት 
ነቡያትን ሃዋርያትን እተነዯቕኩም ዯጊም ዯቂ ዒድም ንቕደሳንን ስዴራ በቱ ንኣምሊኽን 
ኢኹም እምቜር ኣጋይስን መጻእተኛታትን ኣይኯንኩምን‛ (ኤፌ2፡20)። ማሕቜር ክርስቶስ 

እ 
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ጽንዔትን ቡኹለ ቡሌጽግትን ኯይና ክትህነጽ ከም መሰረት ከገሌግሌዋ ካቡ እተዋህቝ ናይ 

መሪሕነት ኣገሌግልታት ሓዯ ነቡያዊ ኣገሌግልት እዩ። 

 

 ፍለይ ምግሊጽ ዖሇዎ ኣገሌግልት እዩ 

ነቡያዊ ኣገሌግልት፣ ካቡ ዯቂ ኣዲም እተፈሇየ እዘ ማሇት ኣቐዱሙ ቡሰት ዖይተፈሌጠ 

ምስጢር መንፈሳዊ ዒሇም ዖሇዎ ኣገሌግልት እዩ። ‚ከምቲ እዘ ሕጂ ነቶም ቅደሳን 
ሃዋርያቱን ነቡያቱን ቡመንፈስ እተገሌጸልም ኯይኑ ኣቡቶም ካሌኦት ወሇድ ንዯቂ ኣዲም 
ኣይተፈሌጠን፡‛ (ኤፌ3፡5)። ነቡያዊ ኣገሌግልት ንመንፈሳዊ ዒሇም ኣዛዩ ቀረ ዛነ 

ኣገሌግልት ቡምዃኑ ቡለጽን ኣገራምን ሓቅታት ናይ ምግሊጽ ቡቕዒት ይውንን። 

 

 ንዴንቁርና፡ ስርዒት ሰቡ፡ ሃይማኖት፡ ርኽሰት፡ ዖይሌውጥ ህይወትን ነዘ ዛኣመሰሇን 

ዖየናሕሲ ሓያሌ ኣገሌግልት እዩ 

ኣቡ ቅዴሚ እተገሌጸ ነቡያዊ ኣገሌግልት ዯው ክቡሌ ዛኽእሌ ዴንቍርናን ንማሕቜር ናቡ 

ምንዛርና ዛመርሕ ስርዒት ሰቡ ክህለ ኣይክእሌን። ሃይማኖት ቜዘ ኣገሌግልት ይቅጻዔ እዩ። 

ከምኡውን ቜዘ ኣገሌግልት ርኽሰት ይኹን ቡቡሕ ካሌእ መገዴታት ምሌዋጥ ዛኣቜየ 

ህይወት መኸተምታ ይግቜረለ እዩ።   

 

 መናገፍን ሓሊውን ኣገሌግልት እዩ 

ነቡያዊ ኣገሌግልት ካቡ ጽሌዋን ማእሰርቲን ጸሌማት ሓራ ዖውጽእን ካቡ ጥፍኣት ዛሕለን 

ኣገሌግልት እዩ። ‚ ግናኸ እግዘኣቡሄር ንእስራኤሌ ቡኢዴ ነቡዪ ኻቡ ግቡጺ ኣውጽኦ፡ 
ቡኢዴ ነቡዪ ኸኣ ሐሇዎ።‛ (ሆሴ12፡13)። 

  

 ንማሕቜር ኣንፈት ዛህቡ ናይ መሪሕነት ኣገሌግልት እዩ 

ቡመሇኯታዊ ሓይሌን ስሌጣንን ማሕቜር ኣምሊኽ እትኸዯለ ኣንፈት ዛህቡ ናይ መሪሕነት 

ኣገሌግልት እዩ። 

 

 ንማሕቜር ናቡ ፍጻሜኣ ክትቜጽሕ ዛገቡር ሓያሌ፡ ዯራኽን ዖዔጥቕን ኣገሌግልት’ዩ 
ማሕቜር ነቲ ክትቜጽሖ ቡክርስቶስ እተመዯቜቶ ኩለ ክትቜጽሖ ካቡ እተዋህቡዋ ናይ 
መሪሕነት ህያት ሓዯ ነቡዪነት እዩ (ኤፌ4፥11-13)። 
  

 ንሰት ዛቐቡእ ወይ ዴማ ናቡ ቢታ ስሌጣን ዖምጽእ ኣገሌግልት እዩ 
ንሳኦሌን ዲዊትን ናቡ ቢታ ስሌጣን ክመጹ ዛቐቡኦም ነቡዪ ሳሙኤሌ እዩ። ንየሁ ቡመገዱ 
ሓዯ ካቡ ዯቂ ነቡያት ዛቐቡኦ ዴማ ነቡዪ ኤሌሳእ እዩ። እዘ ኣገሌግልት ንቡሓት 
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ኣገሌግልታት ቡኹለ መዲይ ምለኣት ኯይኖም ንክወጹ ዛሕግዛ ቡምዃኑ ረቡሓኡ 
እምቡዙ ዒቡዪ እዩ። 
 

 እዋናውን መጻኢን ሓሳቡ ኣምሊኽ ንወሇድታት ዖግህዴ ኣገሌግልት እዩ 
‚ኣምሊኽ ቡሕ ሳዔን ቡቡሕ መገዴን ቀዯም ነቢታትና ቡነቡያት ገይሩ ምስ 
ተዙረቢም…‛(እቡ1፡1)። ኣቡ ቡሕ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ነቡያት ሰማያት እናኣንቜቝ 
እዋናዊ ሓሳቡ ኣምሊኽ የግህደ ከምዛነቜሩ ክንርዲእ ንኽእሌ ኢና። ኣቡ ሌዔሉ ኩለ ቜረኽቲ 
ሌዔሌ ኢሌካ ንምምሌሊስ እዋናውን ናይ መጻኢን ሓሳቡ ክትምቀሌ የዴሉ። ነዘ ተግራዊ 
ንምግር ቡኣምሊኽ ካቡ እተሰርዐ ኣገሌግልታት ሓዯ ዴማ ነቡያዊ ኣገሌግልት እዩ።   

 
 ነቶም ዛስሕቱ ናቡ ኣምሊኽ ክምሇሱ ዛምዔዴ ኣገሌግልት እዩ  

‚..ነቡያትካ ጌርካ መዏዴካዮም...‛ (ነህ9፡30)። ማሕቜር ናቡቲ ቅኑዔ ሓሳቡ ኣምሊኽ ክትኣቱ 
ዛእርምን ስርዒት ዖትሕዛን ኣገሌግልት ቡምዃኑ ረቡሓኡ ኣመና ቡሕ እዩ። ቡዖጋጥሙ 
ጌጋታት ምጥፋእ ምእንቲ ከይህለ ገኒሑ ናቡ ኣምሊኽ ዖቕንዔ ኣገሌግልት እዩ።   
  

 ዛምዔዴ ዖቜርትዔ ኣገሌግልት እዩ  

‚..ንሳቶም ነቡያት እዮም ዛነቜሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ቡቡሕ ቃሌ መዏዴዎምን 
ኣቜርትዔዎምን።‛ (ግ.ሃ15፡32)። ንእተጀመሩ ዔዮታት ፍጻሜ ክረኽቝ ዖቜራትዔ፥ ንቕዴሚት 

ምምራሽ ምእንቲ ክህለ ዛገቡር ኣገሌግልት እዩ። 

 

 ዛተክሌ ዛሃንጽ ዛነዴቕ ኣገሌግልት እዩ  

‚...ነቡዪ ኽትከውን ዴማ መዯቡኩኻ.... ክትነዴቕን ክትተክሌን ኣቛመካ እየ..።‛ 
(ኤር1፡5,10)።  ነቲ ናይ ኣምሊኽ ዖቜሇ ዛዖርእ፥ ዛሃንጽ ኣገሌግልት እዩ። ኣምሊኽ ቜቡእዋኑ 

ንኩለ ወሇድ መታን ከገሌግሌ ዛነዴቆ ነገር ኣል። ነቡያዊ ኣገሌግልት ዴማ ነዘ ኣሇሌዩ ኣቡ 

ይታ ዖግህዴ እዩ። 

 

 ዖፍርስ፡ ዛነቅሌ፡ ዖዔኑ..  

‚...ነቡዪ ኽትከውን ዴማ መዯቡኩኻ.... ኣቡ ሌዔሉ ህዛቡታትን መንግስታትን ክትምንቍስን 
ከተፍርስን ከተዕኑን ከተጥፍእን... ኣቛመካ እየ..።‛ (ኤር1፡5,9)። እቲ ናይ ኣምሊኽ ዖይኯነ 

ኩለ ንሓዋሩ ከይጸንዔ ዖፍርስ፥ ዛነቕሌን ዖዔኑን ኣገሌግልት እዩ። 

ቡዙዔ ነቡያዊ ኣገሌግልት እዘ ካቡ ቜሌና፣ ቡዙዔ ናይ ትንት ህያቡ ዴማ ገሇ ሒዯት ሓሳት 

ክንርኢ ኣገዲሲ እዩ። 
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ትንታዊ ጸጋ 

ካቡ ትርጉሙ ንምቡጋስ ትንት ዛቡሌ ቃሌ ኣቡ ግሪኽ ‚ፕሮፌቲኦ‛ (‚propheteuo‛) ክቡል 
እንከል እቲ ዖሇዎ ትርጉም ዴማ እዘ ዛስዔቡ እዩ፡  

 ንጹር እዋናዊ ቃሌ ንምዛራቡ ዖኽእሌ መሇኯታዊ ክእሇት  
 ነቲ ኣምሊኽ ኣቡዘ ጊዚ ክቡል ንዛዯሇዮ ነገር ቡንጹርን ሓይሌን ናይ ምዛራቡ 

ክእሇት   
 ቡዙዔ እቲ ክመጽእ ዖሇዎ ንምሕርን ህሌው ንምቅሊዔን ዛወሃቡ ናይ መንፈስ 

ቅደስ ውህቜት። 
  

ገሇ ካቡ ኣገሌግልታት ናይ ትንታዊ ህያቡ ምስ እንርኢ ዴማ፥ 

 ኣካሌ ክርስቶስ ይሃንጽ   

ኣካሌ ክርስቶስ ክትህነጽ ካቡ እተዋህቝና ናይ ጸጋ ህያት ሓዯ ናይ ትንት ኣገሌግልት እዩ 

(1ቇሮ14፥)። እቲ ኣካሌ ነቲ ዛቜጻሖ እናዏቀቜ ናቡ ካሌእ ዖይተቜጽሐ ንምቡጻሕ ኣቡ ዛግቜሮ 

ቅሌስ ናይ ትንት ህያቡ ዒቡዪ ዛነ ኣቜርክቶ እዩ ዖሇዎ። 

 

 ሓሳቡ ኣምሊኽ ይገሌጽ 

ኣቡ ህይወት እቲ ዛዒቜየ ነገር ነቲ እዋናዊ ሓሳቡ ከተሇሉ ምኽኣሌ እዩ። ትንት ዴማ ሓዯ 

ካቡቶም እዋናዊ ሓሳቡ ኣምሊኽ ንምግሊጽ ቡመንፈስ ቅደስ ንቅደሳን እተዋህቜ ህያቡ እዩ። 

እቲ ቡትንት ጸጋ ዛግሇጽ እዋናዊ ሓሳቡ ኣምሊኽ ዛምዴናና ምስ ኣምሊኽ ከነጥዑ ዛገቡር 

ኣቡ ርእሲ ምዃኑ ነቲ ክንገቡሮ ዛግቡኣና ቡጊዚ ኣምሊኽ ክንገቡር ይሕግዖና።  

 

 ኣንፈት ጉዔዜኻ የነጽር 

ኣንፈት ጉዔዜ ናይ ህይወትና ክንጽረሌና ክሳዔ ዖይከኣሇ፣ ኣቡዙ ቡሕ ምዴንጋራት ዛቜዛሓ 

ዒሇም ዔውት ህይወት ክንመርሕ ኣይንኽእሌን ኢና። ናቜይ ትጉዒዛ ከምዖልኻ ዖይትፈሌጥ 

ክነስኻ ስቕ ኢሌካ ካቡ ምጉዒዛ ዛዒ ክሳራ ዴማ ክህለ ኣይክእሌን። ስሇዛነ ዴማ እዩ 

ኣንፈት ጉዔዜና ክንጽረሌና ዖዴሉ። እዘ ክኸውን ዴማ ቡኣምሊኽ ካቡ እተዋህቝና 

ውህቜታት ሓዯ ናይ ትንት ውህቜት እዩ። 

 

 ቡህይወት የንቡር 

ሰቡ ካቡ ኣፍ ኣምሊኽ ዛወጽእ ትንታዊ ቃሌ ጥራይ እዩ ነታ ኣምሊኽ ዛዯሌያ ህይወት 

ክነቡር ዛኽእሌ። ትንታዊ ቃሌ ክመጽእ እንከል ሰት ነታ ኣምሊኽ ክነቡርዋ ዛዯሌዮም 

ህይወት ክነቡርዋ ይኽእለ እዮም። 
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 ካቡቲ ኣቲኻዮ ዖልኻ ጌጋ ክትምሇስ ይጽውዔ 

ኣምሊኽ ናቡ ጌጋ ከይንቜጽሕ ኣቐዱሙ ዖጠንቅቕ ኣምሊኽ ምዃኑ ንኵሊትና ቡሩህ እዩ። ንሱ 

ከይንጋገ ጥራይ ዛመርሕ ኣምሊኽ ከምዖይኯነ ዴማ ከነስተውዔሌ ኣልና። ቡቡሕ 

መገዴታት ናቡ ጌጋ ወይ ውዴቀት ክንቜጽሕ ንኽእሌ ኢና። እዘ ማሇት ግና ህይወትና ኣቡኡ 

ተቡቅዔ ማሇት ኣይኯነን። ካቡቲ ዛኣቶናዮ ወጺእና ቡሓርነት ክንመሊሇስ ኣምሊኽ ቡሕ 

መውጽኢ መገዴታት ቀሪቝሌና እዩ። ሓዯ ካቡኡ ዴማ ቡናይ ትንት ህያቡ ዛግሇጽ 

መሇኯታዊ ሓሳቡ ኣምሊኽ እዩ። 

 

 ነቲ ቡናይ ጸሌማት መናፍስቲ እተዲሇወሌካ መጻወዴያ ኣቐዱምካ ክትነቕሓለ ቡምግር ካቡ 

ጥፍኣት የናግፍ 

ካቡታ ናቡ ክርስቶስ የሱስ ዛመጻእናሊ ዔሇት ጀሚርና ኣቡ መንፈሳዊ ውግእ ከም እንርከቡ 

ንፈሌጥ ኢና። ሰይጣን ስሇዛዯሓንና ጥራይ ኣቡ ፍለይ ምክትታሌ ኣእትዩ ንምፍንጣርና 

ዛኸውን ቡሕ ነገራት ወርትግ ምስ ኣዲሇወ እዩ። እዘ ካቡ ምግር ንካሌኢት የዔሪፉ ዴማ 

ኣይፈሌጥን። እቲ ንዴላት ጸሊእትና የሕሉፉ ዖይህቜና ኣምሊኽ ግና ኣቡ መፈንጠራ እዘ 

እኩይ ከንወዴቕ ሓሳቝ ቡትንት ቡምግሊጽ ኣቡ ውሽጥናን ኣካይዲናን ንቕሓት 

ይፈጥረሌና። ቜዘ ከኣ ቡቐሉለ ከይተፈንጠርና ቡሓርነት ክንመሊሇስ ንኽእሌ።  

እምቜኣር ቜዘ ኵለ ክንርእዮ ዛጸናሕና ናይ ነቡያትን ትንትን ኣገሌግልት ንማሕቜር ክርስቶስ 

ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ዛግቡኦ ቢታ ቡምሃቡ ምስራሕ ዖዴሉ። ሃገርና ነዘ ኣዛዩ 

ወሳኒ ዛነ ናይ ነቡያት ቅቡኣት ከምቲ ዛግእ ክትምዛምዜ ኣይጸንሐትን። ኣቡ ዛሓሇፈ ዒመተ 

2011 ግና ካቡ ከተማ ደይ ማሕቜር ሴሉሆም ዒቡዪ ዛነ ናይ ተስፋ ዯሃይ ሰሚዔና ኣልና። 

ሓዯ ኣምሊኽ ቡነቡያዊ ጸጋ ዖተንስኦ ምስግና ኣቡርሃ እተህሇ ቅቝእ ካቡ ቡሕ ሃገራት 

እተኣኻከቝ ኤርትራውያን ሶትን ወንጌሊውያንን ንጸግኡ ኣፍሌጦ ከምዛሃቡዎ። ቡሓቂ እዘ ነታ 

ንዖመናት ናይ ነቡያት ጸጋ ከተቆናጽቡን ዛግቡኦ ቢታ ክትከሌእን ንዛጸንሐት ናይ ሃገርና 

በተክርስትያን ዒቡዪ ዛሊ ንቅዴሚት እዩ። እዘ ናይ መሪሕነት ጸጋ ዛነ ነቡዪነትን እቲ ኣዛዩ 

ኣገዲሲ ዛነ ናይ ትንት ጸጋን ዛግቡኦም ቢታ ምስዛሕ ቡሕ ዒወት፣ ምስጋርን ቡጽሕናን 

ናቡ በት ኣምሊኽ ስሇዛመጽእ ከም ነቡዪ ምስግና ዛኣመሰለ ቅቝኣትን ንቅቝኣት ኣፍሌጦ ዛህቝ 

ሶትን ይቡዛሑሌና እዩ ዖቡሌ። 

  



ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 

 

 

ገጽ | 89 
 

ምዔራፍ ዔስራን ክሌተን 

ሓራዊ ኣገሌግልት ናይ እተፈሊሊዩ ጸጋ ህያትን ኣገሌግልታትን 

ቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ሓራዊ ኣገሌግልት ናይ እተፈሊሇዩ ጸጋ ህያትን ኣገሌግልታትን 

ስሇዛነቜረ፥ ጸጋ ህያት ቡግቝእ ክገሌጽ ወይ ክጥቀም ዛኸኣሇ ጉኤ መራሕቲ 

(ሃዋርያት፡ ነቡያት፡ ሶት፡ ወንጌሊውያን፡ መምህራን) ንረክቡ (ግ.ሃ13፥1-2)። እዙ 

ማሕቜር ካቡቲ እትሰረተትለ እዋን ጀሚሩ ነቡያት፡ መምህራን፡ ሃዋርያት... ጸጋኦም ክመቕለ 

ቡዯገ መጺኦምን ካቡ ማእከሊ ተንሲኦምን እዮም። ተንሲኦም ጥራይ ዖይኯነ ዴማ ነቲ ዛገሇጽዎ 

ጸጋ ዖስርሕ ሃዋህው ስሇ እተፈጥረልም ቡዛግእ መዛሚዜሞ እዮም። 

ነቡያት ምስ መምህራን ኣቡ ምህናጽ መሰ ኣምሊኽ፡ ምምንጣሌ ነፍሳት ካቡ ግዛኣት ሰይጣንን 

ትንሳኤ ሃዋርያት ክኸውን ይታ ኣቡ ምጥጣሕን ቡሓር ሰሪሖም እዮም። እቶም ሃዋርያት’ውን 

ምስ ተንስኡ ምስቶም ኣቐዱሞም ኣቡታ ማሕቜር ዛሰርሑ ዛነቜሩን ቡዴሕሪኦም ምስ ዛተንስኡ 

መራሕትን ኣገሌገሌትን ቡሓር ከገሌግለ እዮም ተራእዮም። እቲ ኣቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ዛነቜረ 

ጉኤ መራሕቲ፥ ንሓዴሕደ ምዛሌሊፍን ምቅንናእን ዖይቡለ፡ ጸጋ ሓዴሕዴ ዖኽቡርን ዛቕቜሌን 

ጉኤ እዩ ነይሩ። እቶም ኣቡኣ ዛነቜሩ ኣገሌገሌቲ ካቡቲ ዖሇዎም ናይ ህርይ ሇውጢ እተሊዔሇ 

ክሃንጽዎ ቡዛኽኣለ ስዴራበታዊ ህይወት ንሓዴሕድም ኣዛዮም ዛቀቜለ፡ ዛከቜሩን 

ዛዯጋገፉን ዴማ እዮም ነይሮም። 

ከምቲ ኩሊትና እንዔዖቢ መራሕቲ ቡቐሉለ ናቡ ሓዴነት ክመጹ ዛኽእለ ኣይኯኑን። ኣቡተን ናይ 

ሓዴሽ ኪዲን ሃዋርያውያን ማሕቜራት ግና ሃዋርያት ምስ ሽማግሇታት፡ ነቡያት ምስ መምህራን፡ 

ሃዋርያት ምስ ነቡያት ኯታስ ነፍስ ወከፍ ናይ ኣገሌግልት ህያቡ ምስቲ ካሌእ ቡሓር ንሓዯ 

ዔሊማ ይሰርሕ ነይሩ (ግ.ሃ15፡2,4,6,22,23 16፡4 21፡18 ተመሌከት)። ሃዋርያ ጳውልስ’ውን ኣቡ 

ሌዔሉ እቲ ውሌድ መንእሰይ (ጢሞቴዎስ) ዛሇቐቖ ጸጋ ምስ ሽማግሇታት ኯይኑ እዩ መቒሌዎ 

(1ጢሞ4፡14)። እዘ ከኣ ዖርእየና ኣቡ ሃዋርያዊት ማሕቜር ምቅቡሌ ነፍስ ወከፍ ጸጋ ህያትን 

ኣገሌግልታትን ከምዖል እዩ። 

ኣቡታ ሓዴነት ኣገሌገሌቲ ዛመሇሇይኣ ማሕቜር ኣንጾክያ ሓሙሽቲኡ ናይ መሪሕነት ኣገሌግልት 

(ሃዋርያ፥ ነቡዩ፥ ወንጌሊዊ፥ ሳ፥ መምህር) ቡኹለ ሸነኹ ተገሉጹ ኣዴማዑ ዛነ ዔዮ ሰሪሑ 

እዩ። ሓንቲ ማሕቜር ቡሓሙሽቲኡ ጸጋ ህያት ክትምሊእ ዛዏቜየ ትዔዴሌቲ እዩ። ኣንጾክያ ዴማ 

እቲ ፍረ ሃዋርያዊ ተሓዴሶ ዛነ ናይ ሓሙሽቲኡ ጸጋ ኣገሌግልት ትዔዴሌቲ እተዏዯሇት 

ማሕቜር እያ ነይራ።  

ኣ 
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ኣቡታ ማሕቜር ከምዛፍሇጥ ኣቐዱሙ ናይ ወንጌሊውያን ጸጋ እዩ ቢታ ረኺቝ (ግ.ሃ11፡20)። 

ዴሒሩ ዴማ ናይ ነቡያትን መምህራንን ጸጋ ግቝእ ዔዮኡ ቀጺለ (ግ.ሃ13፡1)። ውህዯት ናይቶም 

ኣቐዱሞም ኣቡ ይታ እተጋህደ ጸጋታት ዴማ ነቲ ቡለጽ ሃዋርያዊ ኣገሌግልት ናቡ ህሊዌ 

ኣምጺእዎ (ግ.ሃ13፥2-4)። እዘ ነቶም ነዙ ማሕቜር ከም ኣቡነት እንወስዲ ማሕቜራት ዖሕሌፈሌና 

ዒቡዪ መሌእኽቲ ኣሇዎ። እቲ መሌእኽቲ ዴማ ሓሙሽቲኡ ናይ ኣገሌግልት ጸጋታት ምስ 

ምምስራት ሓንቲ ዜዊት ማሕቜርን ምጅማር ኣገሌግልትን ቡሓንሳእ ዖይክመጽእ ከምዛኽእሌ 

እዩ። ይኹን ዯኣ እምቜር እታ ማሕቜር ነቲ ኣቐዱሙ እተገሌጸ ናይ ኣገሌግልት ህያት ግቝእ 

ቢታኡ ቡምሃቡ ክትጥቀመለ ምስ እትኽእሌ እቲ ክመጽእ ዖሇዎ ኵለ ናይ ኣገሌግልት ጸጋታት 

ከምዛስዔቡ ወይ ከምዛመጽእ የርእየና።  

ነስተውዔሌ፡ ኣቡ ኣንጾክያ እቲ ኣቐዱሙ ኣቡ ዔዮ ተጸሚደ ዛነቜረ ነቡያውን ናይ መምህራንን 

ኣገሌግልት ንትንሳኤ ሃዋርያዊ ኣገሌግልት ዒቡዪ ዛነ ግዯ እዩ ነይርዎ።  ልሚ’ውን እዜም 

ኣቡዙ ሃገር እንነቡር ዖልና ቅደሳን፥ ተሓዴሶ ምምጻእ ዛሕመረቱ ኣካይዲ ክንከይዴ ካቡ ኣምሊኽ 

ራእይ ከም እተቐቜሌና መጠን ኣቡ ነፍስ ወከፍ ማሕቜራት ሓሙሽቲኡ ናይ ጸጋ ኣገሌግልታት 

ቡምሌኣት ንምምጻእ ነቲ ኣቐዱሙ ዛግሇጽ ዛነ ዒይነት ናይ ኣገሌግልት ጸጋ ግቝእ ቢታኡ 

ሒ ከገሌግሌ ምግር ቡሓይሉ እንሰርሓለ ክኸውን እዩ።  

ቡዙዔ እዜም ሓሙሽተ ናይ ኣገሌግልት ህያት ‚ራሌፍ ማሆየ‛ እተህሇ ናይ ኣምሊኽ ሰቡ 

ኣቡታ ‚The Shepherd Staff‛ እትቡሌ መጽሓፍ The Five ‚Gs‛ ቡዛቡሌ ንዖቕረቢ ኣዛዩ 

ኣገዲሲ ኣሳርን ገሊጽን ዛነ ሓሳቡ ንመሌከት።  

 Apostles GUARD the church from false doctrnine and practice. 

 ሃዋርያት ንማሕቜር ካቡ ጌጋ ምህሮን ምሌምማዲትን ይሕሌውዋ 

 Phrophets GUIDE the church in evangelism and missionary 

outreach. 

 ነቡያት ንማሕቜር ወጺኣ ወንጌሌ ቡምዛርጋሕ ከተገሌግሌ ይመርሕዋ  

 Evangelists GATHER in the unbelievers through preaching the 

Word with the accompaniment of healing, exorcism and miracles. 

 ወንጌሊውያን ነቶም ዖይኣምኑ ንቃሌ ኣምሊኽ ቡናይ ፈውሲ፡ ኣጋንንቲ 

ምውጻእን ተኣምራትን ኣሰንዮም ቡምስኽ ይእክቡዎም 

 Pastors GROW believers until they reach spiritual maturity. 

 ሶት ኣመንቲ መንፈሳዊ ቡጽሕና ክሳዔ ዛረኽቝ የዔቡይዎም 

 Teachers GROUND the believers on the solid rock Christ Jesus. 
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 መምህራን ነቶም ኣመንቲ ኣቡቲ ጽኑዔ መሰረት ክርስቶስ የሱስ 

ይተኽሌዎም (ይስርትዎም) 

እዜም ሓሙሽተ ናይ ኣገሌግልት ህያት ኣቡ ማሕቜር ህያው ኣምሊኽ እንተዴኣ ግቝእ ቢታኦም 

ሒዜም፥ ነፍስ ወከፍ ናይ ኣገሌግልት ህያት ዖተኩረለ ነገራት እተፈሊሇየን ንሓዴሕደ 

ዛመሊሊእን ስሇዛነ ኩለ ሸነኻዊ ሇውጥን ተሓዴሶን ክመጽእ ናይ ግዴን እዩ።  

 ሃዋርያ ኣቡቲ ማሕቜር እተዋህቢ ፍለይ ዔማም (task) የተኩር 

 ነቡዪ ኣቡ ሓሳቡ ኣምሊኽ ወይ ዴማ ኣቡ ዴምጺ ኣምሊኽ የተኩር 

 ወንጌሊዊ ኣቡ ጥፉኣት ነፍሳት የተኩር 

 ሳ ኣቡ ዛዯሓኑ ነፍሳት የተኩር 

 መምህር ዴማ ኣቡ ዔምቇት የተኩር 

ኣተኩሮ እዘ ናይ ሓሙሽተ ናይ ጸጋ ኣገሌግልታት እተፈሊሇየ ግናኸ ንሓዴሕደ ዛመሊሊእ 

ንማሕቜር ክርስቶስ ናቡ ምሌኣት ዖእቱ ስሇዛነ ኣዛዩ ኣገዲስን ወሳንን ምዃኑ ክንግንዖቡ 

የዴሉ። ስሇዘ ዴማ እዩ ትንሳኤ ሓሙሽቲኡ ናይ ኣገሌግልት ህያት ኣቡ ኵሇን ማሕቜራት 

ክመጽእ ዋጋ ምኽፋሌ ዖዴሌየና። ነንእተገሌጸ ናይ ኣገሌግልት ህያት ኣፍሌጦ እንህቡን ንምዔዩ 

እንከናኸንን ሰት ክንከውን ኣልና። ምህሮና ይኹን ምሕዯራና ዒንቃጺ ክኸውን የቡለን። ምስ 

እተገሌጸ ናይ መሪሕነት ህያቡ ሓርና ንምስራሕ ዴማ ርእስና ከነሌምዴ ኣልና። 
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ምዔራፍ ዔስራን ሰሇስተን 

ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ (misssionaries) የዔጢቓ ምሌኣኽ 

‚ሽዐ ጾሙን ጸሇዩን ኣእዲዎም ከኣ ኣንቜሩልም እሞ ሰዯዴዎም። ንሳቶም 
ከምዘ ኢልም ቡመንፈስ ቅደስ ተሌኢኾም ናቡ ሴላውቅያ ወረደ። ካቡኡ 
ኸኣ ቡመርከቡ ናቡ ቆጵሮስ ከደ።‛ (ግ.ሃ13፥3-4)። 

ታ ናይ ኣንጾክያ ሃዋርያዊት ማሕቜር ካቡ ዛነቜርዋ ቡሌጫታት ሓዯ ነቲ ዒቡዪ ተሌእኾ 

ዛነቜራ ተወፋይነት እዩ። ንሳ ነቲ ዒቡዪ ተሌእኾ ንምፍጻም ናይ ወንጌሌ ሌኡኻት 

ኣሰሌጢና ነናቡ እቲ መንፈስ ቅደስ ዖመሊኸታ ቢታ ትሌእኽ ነይራ። ቡናይ ውሽጢ 

ኣገሌግልታት ከይተሓጽረት ነቶም ኣቡ ወጻኢ ዖሇው ሰት ቡወንጌሌ ንምቡጻሕ ኣዛያ ትግህቲ 

እያ ነይራ። ንሳ ንዅልም እቶም ቡክርስቶስ የሱስ ዋጋ እተኸፍሇልም ዒላታት ምዴሪ ዛኸውን 

ራእይን ተወፋይነትን ዖማዔቜሇትን ነቲ ሌክዔ ቅርጺ ሃዋርያነት ዛሓዖትን ቡሌጽቲ ማሕቜር እያ 

ዛነቜረት።  

ሃዋርያዊት እየ እናቜሇት እትዙረቡ እሞ ከኣ ነቲ ዒቡዪ ተሌእኾ ዛኸውን ራእይን ተወፋይነትን 

ዖይቡሊ ማሕቜር ነቲ ሃዋርያዊ ምዃን ዛቡሌ ኣምር ቡዛግእ ከም ዖይተረዴኣቶ ምስትውዒሌ 

የዴሉ። ምኽንያቱ ሃዋርያዊት ማሕቜርን ዒቡዪ ተሌእኾን ፈሊሉኻ ክትርእዮም ዖይትኽእሌ ክሌተ 

ገጻት ናይ ሓዯ ህይወት እዮም። እቲ ዒቡዪ ተሌእኾ እንቡል ቡመሰረት ማር16 ን ማቴ28 ኣቡ 

ኣርዔተ ኢና እንመቕል። ንሳቶም ከኣ እዜም ዛስዐ እዮም፦ 

 ምዴሓን ነፍሳት 

 ምንጋፍ (ካቡ ጽሌዋን ማእሰርትን ኣጋንንትን ሓራ ምውጻእ) 

 ምሕዋይ ሕሙማት 

 ዯቀ መዙሙርቲ ምፍራይ  

እቲ ቡሃዋርያዊ ኣገሌግልት ኣቡ ሌ ቅደሳን ዛፍጠር ምርዲእ ነቲ ዒቡዪ ተሌእኾ ፍለይ ዛነ 

ተወፋይነት እዩ ዖሕዴር። ዒቡዪ ተሌእኾ ንሓዯን ክሌተን ዖይኯነስ ንቡዖል እቲ ኣካሌ ክርስቶስ 

እተዋህቜ ትእዙዙዊ ሕዴሪ እዩ። እታ ከም ማሕቜር ኣንጾክያ ኣቡ ትሕቲ ሃዋርያዊ ምርዲእ 

እተኸፍተ ሰማይ እተስተማቕር ማሕቜር ዴማ ነዘ ዒቡዪ ተሌእኾ ሃማን ቀሌን ቡምሃቡ 

ንተግራውነቱ ቡሕ ግዚን ዋጋን እያ እትኸፍሇለ።  

እ 
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እታ ከም ማሕቜር ኣንጾክያ ሃዋርያዊ ኣገሌግልት ዛወሇድ ሃዋርያዊ ምርዲእ ዖሇዋ ማሕቜር፥ ክንዮ 

እቲ ናይ ምዴሪ ጉዔዜ ንዖል ዖሇኣሇምነትን ካሌኣይ ምጽኣት የሱስን እትናፍቕን እትዲልን 

ስሇዛነት ነቲ ንምጽኣት ክርስቶስ ዖቀሊጥፍ ምዛርጋሕ ወንጌሌ ቡዖሇዋ ኵለ መንፈሳውን 

ስጋውን ዒቕሚ ትውፈየለ እያ። ”እዘ ወንጌሌ መንግስቲ ኸኣ ንምስክር ኵልም ኣህዙቡ ኣቡ 
ቡዖሊ ዒሇም ኪስቜኽ እዩ፣ ሽዐ መወዲእታ ይመጽእ።‛ (ማቴ24፡14)።  

ቀጺሌና ኣቡ ትሕቲ እዘ ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ (misssionaries) እትሌእኽ ዛቡሌ ኣርእስቲ 

ገሇ ገሇ ኣገዯስቲ ሓሳት ቡዙዔ ማሕቜር ኣንጾክያ ክንርኢ ኢና።   

፩. ምውናን ዒሇምሇኻዊ ራእይ 

ምምዔሌ ዒሇምሇኻዊ ራእይ፥ ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ንምሌኣኽ ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ኣቡ ማሕቜር 

ኣንጾክያ ዯሚቛ እተራእየ ነገር እንተዴኣ ሃሉዩ ዴማ ንሱ እዩ። ራእዮም ክንዮ ዴርኩኺት 

ገዛኦምን ምዴራዊ ቡሌጽግናን ዖይጥምት ኣገሌገሌቲ ዛመርሕዋ ማሕቜር፥ ነቲ ዒቡዪ ተሌእኾ 

ንምፍጻም፥ ዒሇምሇኻዊ ራእይ ከተማዔቡሌ ኣይትኽእሌን እያ። ነቲ ሃዋርያዊ ተሌእኾ ናቡ ቡዖሊ 

ዒሇም ንምቡጻሕ ነቲ ናይ ቀረ ጥራይ ዖርኢ ሓጹር ምፍራስ የዴሉ እዩ። እዘ ክፈርስ ዖሇዎ 

ሓጹር ዴማ፡ ናይ ዴንቍርና፥ ርኽሰት፥ ሃይማኖት፥ ኣጋንንቲ፥ ቡሒዯት ነገር ምዔጋቡን ምህሮ 

ሓሶትን እዩ። እታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር እምቜኣር ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ናቡ እተፈሊሌዩ 

ቢታታት ክትሌእኽ ዛኸኣሇት ካቡቲ ኣቡ ውሽጣ ዛሰረጸ ዒሇምሇኻዊ ራእይ እተሊዔሇ እዩ። 

፪. ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ናቡ ቡወንጌሌ ዖይተቜጽሐ ቢታታት ምሌኣኽ 

ማሕቜር ኣንጾክያ ዛሇኣኸቶም ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ካቡ ዛቜጽሕወን ቢታታት ሓዯ ሰላውቅያ 

እዩ። ‚..ቡመንፈስ ቅደስ ተሌኢኾም ናቡ ሴላውቅያ ወረደ።‛ (ግ.ሃ13፥4)። ሰላውቅያ ሓንቲ 

ናይቲ ጊዚ ወዯዊት ከተማ ኯይና ካቡ ኣንጾክያ ኣዛያ ቀረ ከተማ እያ ነይራ። ኣቀዱሞም ኣቡ 

ዖሇው ናይ ግቡረ ሃዋርያት ምዔራፋት ዖይተጠቕሰት ከተማ ምዃና ዴማ ቡወንጌሌ ዖይተቜጽሔት 

ከተማ ንምዃና እዩ ዖረዴእ። 

እታ ሃዋርያዊ ቅርጺ ዛነቜራ ማሕቜር ኣንጾክያ ኣቡቶም ዖይተቜጽሑ ወይ ዴማ ንወንጌሌ ዔጽዋት 

ዛኑ ቢታታት እትጥሕስ ማሕቜር እያ ነይራ። ንሳ ቡጣቕዑትን እሌሌታን ንዛቕቜሊ ሕቡረተሰቡ 

ጥራይ ዖይኯነስ ቅዴሚ ሕጂ ዖይተቜጽሐን ንወንጌሌ እተዒጽወን ከተማ ከይተረፈ እትቜጽሕ 

ማሕቜር እያ። ኣቡዙ ማሕቜር እዘኣ ሰሌጢኑን ተዒጢቛን ዛወጽእ ናይ ወንጌሌ ኣገሌጋሉ ዴማ 

ዛጥሕስ ጸጋን ህይወትን ኣሇዎ። ስሇዛነ ዴማ እዮም እቶም ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ኢዲ 

ኣንራ ጸሌያ ዖቜገሰቶም ኣገሌገሌቲ ናቡታ ኣቐዱማ ዖይተቜጽሔት ከተማ ሴላውቅያ ክቜጽሑ 

ዛከኣለ። 
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ሰላውቅያ ንወንጌሌ ዔጽውቲ ጥራይ ዖይኯነስ ንኣንጾክያ ቀረ ምንራ ዴማ ዖሕሌፈሌና ሓዯ 

ዒቡዪ መሌእኽቲ ኣሇዎ። ንሱ ከኣ ኣቡ ከኦም ወንጌሌ ንምዛርጋሕ ዛተግሁ ናይ ወንጌሌ 

ኣገሌገሌቲ ካቡ ኣንጾክያ ከምዛወፍሩ እዩ። ቡሓት ዒሇምሇኻዊ ራእይ እተቐቜሊ ማሕቜራት ነቲ 

ዖሇወን ራእይ ቜየናይ ስፍራ ከምዛጅምርኦ ይሕርቡተን እዩ። እዘኣተን ካቡ ማሕቜር ኣንጾክያ 

ክምሃራ ይኽእሊ እየን። እዙ ማሕቜር ነቲ ዒሇምሇኻዊ ኣገሌግልታ ቜቶም ኣቡ ቀረኣ ዖሇዋ 

ከተማታት እያ ጀሚራቶ። እታ ናይ የሩሳላም ማሕቜርውን ካቡ የሩሳላም ነቂሊ ናቡ ኣቡ ቀረኣ 

ዛረከ ከተማታት ይሁዲን ሰማርያን ክትቜጽሕ እዩ ተነጊርዋ። ‚ኣቡ የሩሳላምን ኣቡ ኰሊ 
ይሁዲን ኣቡ ሰማርያን ክሳዔ ወሰን ምዴሪ ምስክር ክትኯኑኒ ኢኹም..።‛ (ግ.ሃ1፥8)። ስሇዘ 

እቶም ካቡተን ቀዲሞት ማሕቜራት እንምሃር ሃዋርያዊን ዒሇምሇኻውን ናይ ወንጌሌ ሕዴሪ 

እተቐቜሌና ዖቜሌና፥ ነቲ ዖልና ራእይ ቜተን ኣቡ ቀረና ዖሇዋ ከተማታት ክንጅምሮ ንኽእሌ 

ኢና። ንኣቡነት ከ ኣስመራ ናቡ ዛርከ ከተማታት ናቡ ዜ ዯቝቡን ሰሜናዊ ቀይሕ ሕርን... 

ቡምኻዴ ነቲ ዒሇምሇኻዊ ኣገሌግልትና ክንፍሌሞ ንኽእሌ ኢና።   

፫. ቡወንጌሌ ቡምሌኣት ንዖይተወርሰ ቢታታት ኣገሌገሌቲ ምሌኣኽ 

እታ ናይ ኣንጾክያ ሃዋርያዊት ማሕቜር ኣቡ ሴላውቅያ ከይተሓጽረት ናቡ ቆጵሮስ ወንጌሌ 
ዖቡጽሑ ጀጋኑ ዖዋፈረት ኣቡነታዊት ማሕቜር እያ። ‚ቡመንፈስ ቅደስ ተሌኢኾም ናቡ ሴላውቅያ 
ወረደ። ካቡኡ ኸኣ ቡመርከቡ ናቡ ቆጵሮስ ከደ።‛ (ግ.ሃ13፥4)። ቆጵሮስ ቡሓት ኣይሁዲውያን 
ዛነቡሩሊ ዛነቜረት ዯሴት ኣህዙቡ ከምዛነትን ኣቐዱማ ቡስራት ወንጌሌ ተሰኹሊ ከምዛነቜረን 
ኣቡ ግ.ሃ11፡19-20 ንእተጻሕፈ ጽሑፍ ቡምርኣይ ክንርዲእ ንኽእሌ ኢና። እቲ ኣቡዙ ዯሴት እዘኣ 
እተሰቡከ ወንጌሌ ግና ንቡዖሇው ነቜርቲ እታ ዯሴት ዖይኯነስ፥ ነቶም ናቡርኦም ኣቡታ ዯሴት 
ዛገቜሩ ኣይሁዲውያን ጥራይ እዩ ዛነቜረ። ‚…እቲ ቓሌ ከኣ ቡዖይ ንኣይሁዴ ንሓዯ እ ኣይነግሩን 
ነቜሩ።‛ ስሇዘ እቶም ዯቀት ይኹኑ ካሌኦት ዒላታት ነቜርቲ እዙ ዯሴት ቡስራት ወንጌሌ 
ኣይሰምዐን ነይሮም ማሇት እዩ።   
 
ኣቐዱምና ከም ዛርኤናዮ እዙ ማሕቜር ቅዴሚ ሕጂ ወንጌሌ ዖይተቜጽሖ ቢታታት ክትቜጽሕ ናይ 

ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ትሌእኽ ነይራ። ኣቡዘ ከይተሓጽረት ዴማ ነተን ወንጌሌ ቡስራት ቜጺሕወን 

ክነሱ ምለእ ቡምለእ ቡወንጌሌ ዖይተዋሕጣ ወይ ዴማ ቡዖል እቲ ህዛቜን ንወንጌሌ ኣእዲዉ 

ዖይዖርግሓሇን ቢታታት ኣገሌገሌቲ ትሌእኽ እያ። ንሳ ኣመንቲ ቡቡዛሒ ዛነቡሩለ ክነሱ እቶም 

ኣቡኡ ዖሇው ኣመንቲ ግና ኣቡ ምዛርጋሕ ወንጌሌ ከምቲ ዛዴሇ ንዖይተግሁለ ከ ናይ ወንጌሌ 

ኣገሌገሌቲ ቡምሌኣኽ ወንጌሌ እተስፍሕ ቡሌጽቲ ማሕቜር እያ ዛነቜረት።   

ንሳ ቜቶም ሒዯት ኣቜየ ከኡ እተዖርግሑ ኣመንትን እተመስረታ ማሕቜራትን ከይተዖናግዓት 

ወይ ከይዏገቜት ምለእ ምቡጻሕ ክካይዴ፡ ዋሊውን ሓንቲ ነፍሲ ከይትጠፍእ እትሰርሕ 

ኣቡነታዊት ማሕቜር እያ ዛነቜረት። ልሚውን ነዙ ማሕቜር ከም ኣርኣያ እንርእያ ማሕቜራት ነተን 
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ምለእ ቡምለእ ወንጌሌ ዖይተዖርግሓሇን ከተማታትን ሃገራትን ቁሉሕ እንቡሌ ክንከውን 

ይግእ። ቡሓት ቅዴሜና ነቲ ዖርኢ ወንጌሌ ዖሪኦሞ ስሇዛነ ኣሰሮም ቡምርጋጽ ንዔጸድ። 

፬. ዒላቶም ቡወንጌሌ ዛቜጽሑ ኣገሌገሌቲ ምሌኣኽ 

ማሕቜር ኣንጾክያ ንዔዮ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ካቡ ዛሇኣኸትልም ቢታታት ሓንቲ ቆጵሮስ እተህሇት 

ዯሴት ትርከቡ። ርናስ ዴማ ሓዯ ካቡቶም ናቡዙ ዯሴት እዘኣ እተሌኣኹ ኣገሌገሌቲ እዩ። 

ቡዙዔ ቆጵሮስ ምስ እንርኢ እዙ ዯሴት እዘኣ ካቡ ሕሪ ሜዱተራንያን ቡሰሜናዊ ምቡራቕ 

እትርከቡ ኯይና ከምቲ ኣቡ ግ.ሃ4፡36 ተጻሒፉ ዖል ናይ ርናስ ትውሌዱ ዒዱ እያ ነይራ። 

ርናስ ናቡታ ዒደ ዛነት ዯሴት ንዔዮ ወንጌሌ ምኻደ እቲ ኣቡ ኣንጾክያ ዛፈረየ ወሇድ 

ንዒላቱ ቡወንጌሌ ንምቡጻሕ ዴለው ሌ ከምዛነቜሮ እዩ ዖመሌክት።  

ቡሓት ማሕቜራት ዛሓፍዎም ኣገሌገሌቲ ኣቡ ክንዱ ንዒላቶም ናቡ ዖይፈሌጥዎ ንሱ ከኣ 

ርሑቕ ምዔራዊ ዒሇም ጥራይ ክኸደ ዛዯሌዩ እዮም። ኣቡነት ነታ ኣቡ ምዴርና ዖሊ ማሕቜር 

እንተወሲዴናያ እቶም ኣቡ ማእከሊ ዖሇው ኣገሌገሌቲ ዔሇታዊ ናቡራኦም ቡፍቓዴ ኣምሊኽ 

ዖይምእከሌ ክነሱ ጥር ኢልም ናይ ኣሜሪካ፡ ካናዲ፡ ኣውሮጳ... ራእይ ኣልና ክቡለ ይስምዐ 

እዮም። ኣምሊኽ ናቡዖን ዛቜሌናየን ዒዴታት ራእይ ኣይህቡን ንምሌ ዖይኯነስ እቲ ገሉኣቶም 

ኣልና ዛቡሌዎ ራእይ ግና ስጋ ዛወሇድ ትምኒት ከምዛነ ንምዛኽኻር እዩ። እዘ ዖልናዮ ዖመን 

ናቡ ምዔራዊ ዒሇም ምኻዴ ከም ፍለይ ምዔሇ፥ ቡኣንጻሩ ዴማ ናቡ ዒላትካ ምኻዴን ኣቡኡ 

ተወፊኻ ምግሌጋሌን ከም ዴሑርነት ወይ ዴማ ዴሩትነት /ጽቜት/ ናይ ራእይ ዛሕሰቜለ ዖመን 

እዩ። 

ዖይቅደስ ኣካይዲኡን ዖይሌውጥ ህርያቱን ኣቡ ሌዔሉ እቶም ቡቐረ ዛፈሌጥዎ ዒላቱ ከም 

ዖየዔውቶ ዛፈሌጥ ኣማኒ ኣቡ ክንዱ ህይወቱ ንምሌዋጥ ዛተግህ፥ ክንዮ ስግር ሕሪ ናይ ገዙእ 

ርእሱ ስጋ ዛወሇድ ራእይ የማዔቡሌ እሞ ‚እግዘኣቡሄር ኣቡ..... ሃገር ክጥቀመሌካ እየ‛ ኢለኒ 

ክቡሌ ይጅምር። ቡገሇ ሰሉጥዎ ናቡቲ ቢታ ምስ ከዯ ዴማ፥ ከምቲ እንርእዮ ዖልና እንትርፎ 

ስጋኡ ከዔንግሌን ሃቡቲ ክዴሌቡን ምስ ወንጌሌ እተኣሳሰረ ዛነ ዒይነት ዔዮ ክሰርሕ ኣይርኤን 

እዩ። 

ዒላቶም ዛርስዐ ናቡ ርሑቕ እሞ ከኣ ምዔቝሊት ሃገራት ጥራይ ክኸደ ቡዛዯሌዩ ቅደሳን 

እተምሌኤት ማሕቜር ዒቡዪ ዛነ መንፈሳዊ ሕማም ኣሇዋ። ኣንጾክያ ግና ካቡ ከምዘ ዒይነት 

መንፈሳዊ ሕማም ፍጹም ሓራ ቡዛወጹ ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ እተመሌኤት እያ ዛነቜረት። ንሳ 

ናቡ ዒላቶም ወይ ዴማ መቜቇሌ ዒድም ቡምኻዴ ወንጌሌ ቡዛዛርግሑ ጀጋኑ እተመሌኤት 

ቡሌጽቲ ማሕቜር እያ። 
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ነቲ ‚ነቡዪ ኣቡ ዒደ ኣይከቡርን‛ ዛቡሌ ቃሌ ‚ነቡዪ ወንጌሌ ከቡጽሕ ናቡ ዒደ ኣይሇኣኽን 
እንተተሇኣኸውን ኣይስማዔን እዩ‛ ቡዛቡሌ ዖይኣምሊኻዊ ትርጉም ቡምትካእ ዒላቶም ቡወንጌሌ 

ዖይቜጽሑ ኣመንቲ ኣቡ ኣንጾክያን ንእኣ ከም ሞዳሌ ዛወስዲ ማሕቜራትን ክትረክቡ ዛከኣሌ 

ኣይኯነን። ኣቡ ሌዔሉ እቲ ኣቡ ትሕቲ ሰይጣን ዛግዙእ ዒላቱ፥ ከዴ ጾር ዛስከም፡ ዒላቱ  

ፍጹም ሓራ ወጺኡ ክርኢ ዛናፍቕ ወሇድ ክትረክቡ ናቡ ኣንጾክያን ናቡተን ኣሰራ ዛስዔቡ 

ማሕቜራትን ክትጥምት ኣልካ። 

ቜዘ ኣጋጣሚ ንመራሕቲ በተክርስትያን ክቡል ዛዯሌዮ ነገር፥ ነቶም ኣቡ መቜቆሌ ዒድም 

ክሰርሑ ራእይ ዖሇዎም ሰት ኣሇሉና ከነቜራትዕምን ቡኵለ ዖዴሉ ንተፈጻምነት ራእዮም 

ክንሕግዜምን ኣልና። ነቶም ራእይ ዖሇዎም ንምሌሊይ ዴማ ኣቡኡ ኣተኵርና ክንምህርን ቡመንፈስ 

ቅደስ ክንምራሕን እዩ ዖልና። ንከኻ ቡወንጌሌ ቡዙዔ ምቡጻሕ፥ ንምፍጻም ዒቡዪ ተሌእኾ 

ኣቜየ ቢታኡ ሓዯሽቲ ማሕቜራት ምትካሌን ቡሰማያዊ ራእይ ምምሌሊስን ኣዴሂቡና ምስ እንምህር 

እቶም ሰቡ ራእይ ቜቲ ምህሮ ተሓጊዜም ክግሇጹ እዮም። ቅዱ ምሕዯራ ዴማ ሰት ንክኸደ 

ዖቜራትዔን ዛፈትሕን ክኸውን ይግእ።  

፭. ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ዛነቕለ ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ምሌኣኽ 

እቲ ኣቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ናቡ እተፈሊሇዩ ቢታታት ንምሌኣኽ ዛሰርሕ 

ስርዒት (system) ቡኮሚቴ፡ ቡገምገማ፡ ቡሪጋን ጠሇቡ ካሌኦትን ዖይኯነስ ቡመሪሕነት መንፈስ 

ቅደስ እዩ ዛቕሇስ። ‚…ንሳቶም ከምዘ ኢልም ቡመንፈስ ቅደስ ተሌኢኾም ናቡ … ወረደ። 
ካቡኡ ኸኣ ናቡ…. ከደ።‛ (ግ.ሃ13፥3-4)። እዙ ቡሌጽቲ ሃዋርያዊት ማሕቜር ወንጌሌ ክዛርግሑ 

ዛሌኣኹ ኣገሌገሌቲ ንምሌኣኽ ኣቡ መንፈስ ቅደስ እያ እትውከሌ ዛነቜረት። 

እዙ ማሕቜር ወንጌሌ ንምዛርጋሕ ካቡ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ ክሌተ ነገራት እያ ተቐሊ። እቲ 

ቀዲማይ ቜዒሌ መን ይሇኣኹ ዛቡሌ ክኸውን እንከል፥ እቲ ካሌኣይ ዴማ ናቡ ኣቜየናይ ቢታ 

ከምዛኸደ እዩ። 

ቜዒሌ መን ይሇኣኹ 

ኣቡ ግ.ሃ13፡2 መንፈስ ቅደስ ንሳውሌን ርናስን ንዔዮ ክፍሇዩ ነታ ማሕቜር ክዙረቡ እንከል 

ንርኢ። ‚..መንፈስ ቅደስ ቜርናስን ሳውሌን ነቲ ዛጸዋዔክዎም ዔዮ ፍሇዩሇይ ቜልም።‛  እዙ 

ማሕቜር ነቶም ኣቡ ዔዮ መንግስቲ ኣምሊኽ እተዋፍሮም ሰት ቡሪጋን ምርጫን ዖይኯነስ 

ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ እያ እትፈሌዮም። እዘ ከኣ ኣገሌግልት መንፈስ ቅደስ ኣቡ ምዛርጋሕ 

ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኽ ዒቡዪ ዛነ ግዯ ከምዖሇዎ ስሇእትርዲእ እዩ።  
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ወሇንታውያን (voluntaries) ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ክትረክቡ ጽቝቕ እ እንተነ እቲ ዛቜሇጸ 

ግና መንፈስ ቅደስ ንዛረኣዮም ርኢኻ ከተቜግስ እንከልኻ እዩ። ኣቡ ቡሓት ማሕቜራት 

ከምእተራኣየ መንፈስ ቅደስ ዖይረኣዮም ሰት ቡወሇንታኦም ወይ ዴማ ቡዴላት ሰት ኣቡ 

ዒቡዪ ዔዮ ክጽመደ ይግቜር እሞ ዴሕሪ ሓጺር ጊዚ ቡሕ ሽግር ክፍጠር ይርኤ። ገሇ ገሇ 

ማሕቜራትውን ንናይ ወንጌሌ ኣገሌግልት ዛሌእኽኦም ሰት እቶም ምስቶም ኣቡ መሪሕነት 

ዖሇው ኣገሌገሌቲ ቅርቜት ዖሇዎም ጥራይ እዮም። እዘ ከኣ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ ዛነገሶ 

ኣካይዲ ኣቡተን ማሕቜራት ስሇዖይተሃንጸ እዩ። እታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜርን ንእኣ ዛመስሊ 

ማሕቜራትን ግና ሰት ኣቡ ኣገሌግልት ዖዋፍራ ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ እዩ። ነቲ መንፈስ 

ቅደስ ዛርእዮ ቡምርኣይ ወገን ናቱ ቡምዃን ኣቡ ኣገሌግልት የዋፍራ። 

ናቜየናይ ቢታ ይሇኣኹ 

ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ከምቲ ኣቡ ግ.ሃ13፡4 ተጻሒፉ ዖል ነቶም ዛሇኣኹ ቡመሪሕነት መንፈስ 

ቅደስ ዴሕሪ ምሌሊይ ናቡ ዛዯሇይዎ ስፍራ ክንቀሳቐሱ ዖይኯነስ ናቡቲ ቡመንፈስ ቅደስ 

እተራእየ ቢታ እያ ሌኢኻቶም። ‚ንሳቶም ከምዘ ኢልም ቡመንፈስ ቅደስ ተሌኢኾም ናቡ 
ሴላውቅያ ወረደ።‛ ኩለ ቢታ ቡወንጌሌ ክቡጻሕ ከምዖሇዎ ርደእ ክነሱ፥ ቡመንፈስ ቅደስ 

ተመሪሕካ ምስ እትከይዴ ጥራይ እዩ ቡሕ ኣዴማዑ ዛነ ኣገሌግልት ዛህሌወካ። ንወንጌሊዊ 

ፊሉጶስ ከም ኣቡነት እንተወሲዴና፥ ናቡቲ ከዴምዒለ ዛኽእሌ ስፍራ፥ ቡመንፈስ ቅደስ ተመሪሑ 

ቡምኻደ፥ ነቲ ስለቡ ኢትዮጵያዊ ናቡ የሱስ ክምሇስ ሓጊዛዎ እዩ (ግ.ሃ8፥29-40)። ሃዋርያ 

ጳውልስውን ነቲ ቡራእይ ‚..ኣቡዙ ኸተማ እዘኣ ቡሕ ህዛ ስሇዖልኒ ተዙረቡ ዯኣ እምቜር ስቕ 
ኣይትቜሌ..‛ ክቡሌ ዛመጾ ዴምጺ ኣምሊኽ ቡምስዒቝ፥ ቡሓት ነፍሳት ክረቡሕ ክኢለ እዩ 

(ግ.ሃ18፥9-10)። ቡሓት ዲርጋ ናቡቲ ህ ዛቜልም ስፍራ ቡምኻዴ እዮም ወንጌሌ ክዛርግሑ 

ዛፍትኑ። እቶም ቡሃዋርያዊ ምርዲእ ዖምሇጡ ግና መሪሕነት መንፈስ ቅደስ ይጽቜዩን ይቕቜለን 

እዮም። 

መንፈስ ቅደስ ቡትንታዊ ጠመተ ንዖርኣየካ ወይውን ቡፍለይ ምርዲእ ኣቡ ውሽጥኻ 

ንዖቐመጦ ቢታ ቡወንጌሌ ኣቡ እትቜጽሓለ እዋን ኣዴማዑ ዛነ ዔዮ ኢኻ ትዒዪ። እቲ ኣቡ 

ኣንጾክያ ቡምሌኣት ዛሰርሐ መንፈስ ቅደስ ቡእኡ ተመሪሕና ቢታታት ቡሓይሉ ወንጌሌ ምቡጻሕ 

ክንመሃር ይጽውዒና ከምዖል ነስተውዔሌ። ኣምሊኽ ነዙ መጽሓፍ የዲሌዋ ኣቡ ዛነቜርኩለ እዋን 

ምስቲ መንፈስ ምንቅስቃስ ዛሇመዯ ወሇድ ኣቡዙ ምዴሪ እዘኣ ክትንስእ ምዃኑ ተዙሪቝኒ። 

‚ንመንፈስ ቅደስ ዛግቡኦ ቢታ ቡምሃቡ ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ መሪሕነቱ ዛመሊሇስን ወንጌሌ 
መንግስቲ ኣምሊኽ ኣቡ ቡሕ ዔጽው ዛመስለ ቢታታት ዛዛርግሕን ወሇድ ካቡዙ ሃገር እዘኣ 
ክትንስእ እዩ‛ይቡሌ እግዘኣቡሄር ጏይታ ሰራዊት።  

፮. ስራሕ ኣጋንንቲ ዛግሌቡጡ ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ምሌኣኽ  
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ከምቲ ኣቡ ግ.ሃ13፡6-12 ተጻሒፉ እንረኽቢ እቶም ካቡ ኣንጾክያ ተሊኢኾም ዛኸደ ናይ ወንጌሌ 

ኣገሌገሌቲ ኣቡ ጳፎስ ሓዯ ጠንቋሉ ነቡዪ ሓሶት ርየሱስ ዛስሙ ኣይሁዲዊ ከምዛገጠሞም እሞ፥ 

ነቲ ቡእኦም ዛስቜኽ ወንጌሌ ከሰናኽሌ ኣቡ ዛፈተነለ እዋን ግቝእ ሃዋርያዊ ፍርዱ ኣውሪድምለ 

እዮም። እዘ ከኣ ቡኣጋጣሚ ዛፈጸምዎ ዖይኯነስ ኣቡታ ሃዋርያዊ ቅርጺ ዛነቜራ ማሕቜር ኣንጾክያ 

ቅዴሚ ንዔዮ ወንጌሌ ምቡጋሶም ቡሓሳቡን ግቡርን ዛሰሌጠኑለ እዩ። እዙ ማሕቜር ኣጋንንቲ 

ንስራሕ ወንጌሌ ከሰናኽለ ቡዖየፍቅደ ናይ ውግእ ሰት እተመሌኤት እያ ዛነቜረት።  

ንኣጋንንቲ ቡኹለ ሸነኽ ኣዲቒቛ ዛፈሌጥ፥ ቡስውር ይኹን ግለጽ ኣሰራርሓኦም ካቡቲ ክቜጽሖ 

ዛሓሰቢ ንዴሕሪት ዖይምሇስ ወሇድ ኣቡ ዛርከቜሊ ሃዋርያዊት ማሕቜር ኣዴማዑ ዛነ ዔዮ 

ወንጌሌ እዩ ዛስራሕ። እዙ ሃገር ምስ ኣጋንንትን ኣጋንንታውያንን ፍጹም ምዴንጋጽ ዖይቡልም 

ኣገሌገሌቲ እዮም ዖዴሌይዋ ዖሇው። ከምቲ ዲዊት ንሓዯ ካቡ መሲኡ ክወስዴ ንዛመጸ ኣንቜሳ 

ዛትንስኦን ወቒዐ ዖግዴፎን ዛነቜረ (1ሳሙ17፥)፥ ንኵለ እቲ ንእኦምን ህዛቢምን ዛተንከየ ክፉእ 

ናይ ጸሌማት ስራሕ ሕነ ንምፍዲይ ዛተቡዐ ኣገሌገሌቲ የዴሌዩ ኣሇው። በተክርስትያን እቲ 

እተመንዛዒቶ ጸቡሇሌትነት ከተምሌሶ ተራጸምቲ ሰራዊት ኣምሊኽ ክትንስኡ ኣሇዎም። እዘ 

ክትገቡር ዛኸኣሇት ማሕቜር ዴማ እያ ንመንግስቲ ኣምሊኽ ቡምሌኣት ክትዛርግሕ እትኽእሌ። 

፯. ኣቡ ሓዯ ቢታ ዖይሕጸሩ ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ምሌኣኽ  

 

እቶም ኣቡታ ሃዋርያዊት ማሕቜር ኣቡ ጽሊሌ ነቡያውን ናይ መምህራንን ቅቡኣት ፈርዮም፥ 

ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ንምዛርጋሕ ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኽ ዛወጹ ኣገሌገሌቲ ኣቡ ሓዯ 

ቢታ ከይተሓጽሩ ናቡ ቡሕ ቢታታት ከምዛቜጽሑ ነቲ ቡዙዔኦም እተጻሕፈ ጽሑፍ ቡምርኣይ 

ክንርዲእ ንኽእሌ ኢና። ንሳቶም ካቡ ሴላውቅያ ናቡ ቆጵሮስ፡ ናቡ ሰሊሚስ፡ ናቡ ጳፎስ፡ ናቡ 

ጴርጌ ናይ ጴምፍሌያ፡ ናቡ ጵስዱያ፡ ናቡ ኢጣሌያ… ከምኡ እናቜለ ናቡ ቡሕ ቢታታት ቜጺሖም 

እዮም።  

እቶም እዙ ማሕቜር እዘኣ ዖፍረየቶም ኣገሌገሌቲ ወንጌሌ ኣቡ ሓዯ ቢታ ምስ ቜጽሑ ቡዖጋጥሞም 

ቡዴሆ ተሰናኺልም ንዴሕሪት ከይተመሌሱ፡ ከምኡውን ቜቲ ዛገጠሞም ሰናይ ነገር ዒጊቢም 

ኣቡኡ ዯው ከይቜለ ነተን ዖይተቜጽሓ ቢታታት ንምቡጻሕ ቡመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ንቕዴሚት 

ዛግስግሱ ናይ ወንጌሌ ሓርቜኛታት እዮም ዛነቜሩ። ቡሓት ዔዮ ወንጌሌ ምስ ጀመሩ ኣቡ ሓንቲ 

ቢታ ተዯሪቶም ዯው ዛቡለ፡ ከይትንቀሳቐሱ ኢሌካ ዖውገዛካዮም እንክመስለ መዋእልም ኣቡ 

ሓንቲ ቢታ ዛውዴኡ፥ ኣምሊኽ ኣቡኡ ክጸንዐ ስሇዛገቜሮም ዖይኯነስ እተዯረት ቅዱ ኣካይዲ 

ስሇዖሇዎም እዩ።  
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ንኹለ ኣካይዲኻ ዛቕሌስ እቲ ዖልካ ምርዲእ ምዃኑ ዛስሓት ኣይኯነን። ስሇዘ ንሳቶም ዴሩት 

ምርዲእ ስሇዖሇዎም ዴሩት ዛነ ኣካይዲ ከይድም። እቲ ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ ሃዋርያዊ ምህሮ 

ዛዒቡይ ግና ሰፊሕ ምርዲእ ምስ ቡለጽ ራእይ ስሇዖጥሪ ኣቡ ሓዯ ቢታ እተሓጽረ ኣካይዲ 

ኣይህሌዎን እዩ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ተሌእኾ ዖማእከሇ መሪሕነት ዖሇወን ማሕቜራት ክስስና 

ቡኹለ ዋጋ ክንከፍሌ ዖዴሌየና። ናይ ዛቜዛሓ ኣቡ ሃገርና ዖሇዋ ኣቡያተ ክርስትያናት መሪሕነት 

ናይ መርዒ ቃሌ ኪዲን፥ ማይ ጥምቐትን ከምኡውን ህጻን ናይ ምቡራኽ ስራሕ ጥራይ ዖከናውን 

ቡምዃኑ እዩ ኣቡቲ ናቡ ቡሕ ቢታታት ክንዛርጋሕ ንኽእሇለ ዛነቜረና እዋን ክንዛርጋሕ 

ዖይከኣሌና። ልሚ ግና ካቡ ሕለፍ ጌጋታትና ተሞኪርና ነቲ ዒቡዪ ተሌእኾ ዖማእከሇ መሪሕነት 

ቡምህናጽ ንምምስራት ቡሓት ሓዯስቲ ማሕቜራት ክንትንስእ ኣልና።  

ቡዖይ ሇውጥን ነርን ዔዮ ተኣኻኪቡካ እዋንካ ኣቡ ምውዲእ ዖይጸንዔ መሪሕነት ክህሌወና 

ኣሇዎ። ንበተክርስትያን ዖርቡሕ፥ እቲ ኣቡ ማእከሊ ንዖሇው ሰቡ ራእይን ጸጋን ወጺኦም 

መኽሉቶም ቡምሽራፍ ሓዯስቲ ማሕቜራት ክተኽለ ዖተቡዔ ኣካይዲ ዛሃነጸ መሪሕነት እዩ። 

ሓዯስቲ ማሕቜራት ምትካሌ ንዛቡሌ ሓሳት ቡመንጽር እቲ ዛጸንሓና ዖይምለእ ምርዲእ 

ክንጥምቶን ክንፈርድን የቡሌናን። ራእይ ዖሇዎም ሰት ወጺኦም ክሰርሑ የማናይ ኢዴና ንምሃቡ 

ዴሌዋት ንኹን። ሳውሌን ርናስን ኣቡታ ማሕቜር ንንውሕ ዛቜሇ እዋን ኣቡ ትሕቲ ነቡያትን 

መምህራንን የገሌግለን ይግሌገለን እ እንተነቜሩ ናይ መንፈስ ቅደስ መሪሕነት ምስ መጸ ግና 

እቲ መሪሕነት ኣሲሩ ኣይሓዜምን። ክኸደ እዩ ሓዱግዎም። ልሚውን ንሕና እንሓዴግ ክንከውን 

ኣምሊኽ ይዯሉ። ራእይ ኣምሊኽ ቜቲ ዴኹም ኣመሇኻኽታና ክቕቜር ኣይንፍረዴ።  

ምሕዯራና ኣቡ ምውሳኽ ክኣምን ኣሇዎ። በተክርስትያን ኣቡ ምዴሪ ዛህሌዋ ግዛኣት ካቡ 

ዛሰፍሓለ መገዴታት ሓዯ ማሕቜራት ቡቡዛሒ ምትካሌ ስሇዛነ ምስፋሕ ንእመን። ኣቜየ 

ከኡ ማሕቜራት ክቜዛሓ እንከሇዋ ጏይትነት የሱስ ስሇዛእወጅ ኣቡኡ ክገዛኡ ዛጸንሑ 

መናፍስቲ ስፍራኦም ክሓዴጉን ጽሌዋኦም ክሃስስን ናይ ግዴን እዩ። እዘ ከኣ ንቡሓት ናቡ የሱስ 

ኣቡ ምምጻእ ዒቡዪ ዛነ ተራ እዩ ዖሇዎ። ስሇዛነ ዴማ እዩ ማሕቜራት ምቡዙሕ ክፍራህ 

ዖይግቡኦ። ነንእተመስረታ ማሕቜራት ከም ምፍንጫሌ ምቛጻርውን ዖይቡሱሌ ኣመሇኻኽታ 

ቡምዃኑን ስራሕ ወንጌሌ ከይስስን ዒጋቲ ስሇዛነን ንየው ንቜል። ካቡ ቡቛጽሪ ቜዘሕናን 

ተኣኻኺቡናን ዖይምስራሕ፥ ናይ መንፈስ ሓዴነትና ቡምሕሊው ፋሕ ኢሌና ክንዒይ ይቜሌጽ እዩ 

እሞ ከምኡ ንግቜር።  

፰. ናቡታ ዖቜገስቶም ማሕቜር ዛምሇሱ ኣገሌገሌቲ ምፍራይ 

ከምቲ ኣቡ ግ.ሃ14፡26-27 ተጻሒፉ እንረኽቢ እቶም ካቡ ማሕቜር ኣንጾክያ ንዔዮ ወንጌሌ ናቡ 

እተፈሊሇየ ሃገራትን ከተማታትን ዛወፈሩ ኣገሌገሌቲ ነታ ጸጋ ኣምሊኽ ዛረኣዩሊን ጸጋ ዖርኣይዎም 

ኣገሌገሌትን ከይጠሇሙ እሙንነቶም ሓሌዮም ናቡታ ዖቜገሰቶም ኣንጾክያ እዮም ተመሉሶም። 
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ንሳቶም ቜቲ ኣቡ ጉዔዜኦም ዖጋጠሞም ቡዛሒ ነፍሳት ሰዱዕም ቡዖይ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ 

ትምኒት ርእሶም ንምፍጻም ዛፍንጨለ ዒሇወኛታት ኣይኯኑን። ኣቡ ምስፋሕ ዖዴህቝ እ 

እንተኑ ምፍንጫሌ ወይ ዴማ ስሌጣን ጥሒስካ ምውጻእ ግና ኣይህሪኦምን።  

እቲ ኣቡ ተሌእኾኦም ዖነፎም ዒወት፥ ዴምር ወይ ውጽኢት ናይታ ዖቜገሰቶምን ኣቡ ጉዔዜኦም 

ቡጸልት ትዯጋገፎም ዛነቜረት ማሕቜርን ምዃኑ ኣጸም ስሇዛርዴኡ ናቡኣ ቡምምሊስ 

ንውዔልኦም የዖንትው እምቜር ምስታ ማሕቜር እተማዔዯወ ኣካይዲ ኣይከደን። እቲ ኣዛዩ ህ 

ዖቡሌ ዴማ እቲ ኣቡኦም ከም ህሉ ዛሰረጸ ነገር ውጽኢት ናይቲ ዛነቜረ መሪሕነት እዩ። እቲ 

መሪሕነት ንምስፋሕ ከም ምፍንጫሌ ዛሓስቡን ንዛወጹ ጸጋጋት ዖይዯቁስን ቡምንሩ፥ እቶም 

ቡቡሕ ሞገስ ኣምሊኽ ኣቡ ቡሕ ቢታ ዒቡዪ ነገሩ ዛገቜሩ ኣገሌገሌቲ ቡዛወፈርዎ ከይተመሌሱ 

ኣይከደን። 

ልሚ ኣቡ መቡዙሕትኤን ማሕቜራት ከምዛርኤ፥ ኣቡ መንጏ መገሊግሌቲ ምትእምማን ስሇዖየሌቢ 

ቡእሙንነት ናቡታ እተሰረተሊ ማሕቜር ሞሳ ክመሌስን ጸቡጻቝ ከቕርቡን ዛምሇስ ኣገሌጋሉ 

የሌቢን። ነቶም ማሕቜራት ንምትካሌ ሕሌሚ ዖሇዎም ሰት ኣቡቲ ምሳና ዛነቜሩለ እዋን ዛግእ 

ኣተሓሕዙ ክንገቡረልም ክሳዔ ዖይከኣሌና ካና ምስ ተፈሇዩ ክምሇሱና ክንጽቜ የቡሌናን። 

በተክርስትያን ንምምሕዲር ካቡ ኣምሊኽ ስሌጣን እተቐቜሇ ኣካሌ፥ ነቲ ኣቡ ሰት ዖል ራእይን 

ጸጋን ናቡ ፍጻሜ ንምምጻእ ከም እተሾመ ተገንዘቝ ንተግራውነቱ ክተግህ ኣሇዎ። እዘ እንተዴኣ 

ተገይሩ ምስቶም ካኻ ወጺኦም ኣቡ እተፈሊሇየ ቢታ ቡእተፈሊሇየ ራእይ ዛዒዩ ሰት ምንም 

ዒይነት ናይ ሌ ምርሕሓቕ ኣይህለን።   

፱. ክቡሪ ኣምሊኽ ከይሰርቍ እናተጠንቀቛ ዛዒዩ ኣገሌገሌቲ ምፍራይ   
 

ማሕቜር ኣንጾክያ ንወንጌሌ እተውጽኦም ኣገሌገሌቲ ካቡቲ ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ ነቡያውን ናይ 

መምህራንን ኣገሌገልት ክዒቡዩ እንከሇው ዖጥረይዎ ሃዋርያዊ ምርዲእ እተሊዔሇ፥ ክቡሪ ኩለ ነቲ 

ክኸቡር ዛግቡኦ ኣምሊኽ ክኸውን እዮም ዛጋዯለ። እቲ ኣቡ ኣንጾክያ እንከሇው ኣቡ ሌቢም 

እተዖርኤ ሃዋርያዊ ምህሮን ነቡያዊ ጠመተን ንክቡሪ ገዙእ ርእሶም ከምዖይነቡሩ ገይሩ ቀሪጽዎም 

ስሇዛነቜረ ቜቲ ኣቡ ኣገሌግልቶም እተገሇጸ እሞ፥ ቡሓት ክስውኡልም ዖሇዒዏሇ ተኣምራት 

ኣምሊኽ ክጉይቱቱ ጊዚን ሓሳቡን ኣይነቜሮምን። ስሇዛነ ዴማ እዮም ቜቲ ቜእዲወም እተፈጸመ 

ተኣምራት ክቡሪ ኣምሊኽ ክሰርቍ ዖይዯሇዩ (ግ.ሃ14፡8-18)። ክስውኡልም ንዛመጹ ንሳቶም 

ምንም ከምዖይኯኑን እቲ ዛገቜርዎ ኩለ ቡስም ጏይታ የሱስ ኣቡ ትሕቲ ጽሊሌ መንፈስ ቅደስ 

ከም ዛገቜርዎን ቡምእማን ክዲውንቶም እዮም ዛቐዯደ። 

ሰናይ ምስገቜሩ ሰት እንተዴኣ ዖየጣቒዕምልም ወይውን  እቲ ቡእኦም እተገቡረ ቡኹለ ሰቡ 

ክሳዔ ዖይተሰምዓ ዖየዔርፉ ኣገሌገሌቲ ኣቡዘ ሕጂ እዋን ኣየዴሌዩናን እዮም። እታ ነዙ ማሕቜር 
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እዘኣ ከም ኣቡነት ዛወሰዯት ማሕቜር፥ ክቡሪ ኣምሊኽ ከይትንክፉ ዛፈርሁን ንርእሶም ተሓሪድም 

ንክቡሪ ኣምሊኽ ዛነቡሩን ቅደሳን እያ እተፍሪ። ኣምሊኽ ንሕና ክንዯምቀለን ስምና ከነጸውዒለን 

ኢለ ዛህቜና ምንም ዒይንት ጸጋን ራእይን የሌቢን። ኵልም ውህቜታት ንወሃኡ ከም ዖኽቡሩ 

ተጌሮም እዮም ተቐሪጾም። ስሇዘ ዴማ እዩ ልሚ በተክርስትያን እትፈርዮም ኣገሌገሌቲ ንክቡሪ 

ኣምሊኽ ዛቀንኡ ክኑ ክትሕግዜም ዖዴሌያ። 

፲. ቡኹለ ዖዴሉ የዔጢቕካ ምሌኣኽ  

እታ ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ነቶም ዖቜገሰቶም ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ቡዖዴሉ ዖቜሇ ኣስኒቓ እያ 

ሌኢኻቶም። ቡሓት ማሕቜራት ንተወፋይነት እቲ ኣገሌጋሌን ጻውዑት ኣገሌገሌትን ንምርግጋጽ 

እተጠቀማለ ኣካይዲ ኣዛዩ ዖሕዛን እዩ። ጥራይ ኢድም ከምዛቡገሱ ቡምግር ኣቡ ጉዔዜኦም 

ንዖጋጠሞም ጥሜት፡ ጽምኢ፡ ሽግር እንተዴኣ ተጻዊሮም ናይ ሓቂ ጻውዑት ከምዖሇዎም 

ቡምሕሳቡ ቢታ ኣገሌግልት ይወሃቢም። እዘ ዒይነት ኣካይዲ  ምስቲ ንቅቝኣት ዛገፍዔ ሰይጣን 

ምውጋን እዩ።  

ሓዯ ኣማኒ ንኩለ ዛገጠሞ ሽግር ተጻዊሩ ስሇዛሓሇፎ ጻውዑት ኣሇዎ፡ እንተዖይሓሉፍዎ ዴማ 

የቡለን ማሇት ኣይኯነን። ቡሓት ቅቝኣት ናይ ኣምሊኽ ኣቡ ጉዔዜኦም ቡሕ መሰናኽሌ 

ገጢምዎም ኣይሓሇፍዎን። እዘ ማሇት ግና ኣምሊኽ ኣይጸውዕምን ማሇት ኣይኯነን። ንሰቡ 

ቡኸቡደን ቡጁኡን ምምዙን መጽሓፍ ቅደሳዊ ኣይኯነን ጥራይ ዖይኯነስ ሰይጣናዊ እዩ። እታ 

ናይ ኣንጾክያ ማሕቜር ግና ከምተን ኣቡዘ ዖመን ኣቡ ሃገርና እተራእያ ተወፋይነት ኣገሌጋሉ 

ንምምዙን ጥራይ ኢደ ዛሰዲን ከም እምነትካ ንቜር ዛቡሌ ዖይቅኑዔ ትእዙዛ ዛህን ኣይኯነትን። 

ንሳ ዖዴሌዮም ቡምቕራቡ ኢዴ ኣንራ እያ እትሌእኽ።  

ልሚውን እታ ኣቡ ትሕቲ ሃዋርያዊ ምርዲእ እትነቡር ማሕቜር ነቶም ካቡ ማእከሊ ንዔዮ ወንጌሌ 

ዛወፍሩ ቅደሳን ጥራይ ኢድም ኣይትሌእኮምን። ዖዴሌዮም ዖቜሇ ትቕርቜልም እያ። ንውሽጥዊ 

ነገራት ንኣቡነት ህንጻ (መእከ ቢታ) ንምህናጽን ምክራይን፡ እተፈሊሇዩ ግቡጃታት ንምግር፡ 

ንመርዒን ሕጸን ቡሕ ወጻኢታት ንምውጻእ ዴሕር ዖይቡሊ እንተ ንዔዮ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ 

ኣስኒቐን ንምሌኣኽ ኣእዲወን እተኣስራ ማሕቜራት ይንዋሕ ይሕጸር ሓዯ ጊዚ ማሕፉዴአን 

ተቐዱደ ኣቡ ከዴ ስእነት ምእታወን ዖይተርፍ እዩ። ህይወት ሰቡ ንምቡጃው ገንዖቡ ማሕቜር 

ክወጽእ ኣሇዎ ዛቡሌ ሃዋርያዊ መርገጺ ዖማዔቜሊ ግና ካቡ ኣምሊኽ ካሕሳ ኣሇወን። 

ኣቡ ሃዋርያውያን ማሕቜራት ንዔዮ ወንጌሌ ንዛወጹ ኣገሌገሌቲ እቲ ክፍሉ ፋይናንስ ጥራይ 

ዖይኯነስ ቡውሌቂ ዛዴግፉ ሰትውን ይርከቝ እዮም። ወንጌሌ ንምዛርጋሕ ናይ ግዴን ናቡ 

እተፈሊሇየ ቢታ ምኻዴ ኣየዴሌን፡ ምስቶም ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ቡገንዖቡካ ምዴጋፍውን ሓዯ 

ኣገሌግልት እዩ ካቡ ዛቡሌ ቅኑዔ ምርዲእ ቡምቡጋስ ቡሓት ኣቡ ጏኒ እቶም ኣገሌገሌቲ ዯው 
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ይቡለ እዮም። ልሚ ቡገንዖቡና ህይወት ቡሓት ክንቡጆ ከም እንኽእሌ ተረዱእና ኣእዲውና 

ንምሃቡ ንዖርግሕ። ቜቲ ዛሰፈርናለ መስፈር ዴማ ክስፈረሌና እዩ። ሽዐ በትና ቡቜረኸት 

ክምሊእ፥ ሰማይና ዴማ ቡክፉቱ ክነቡር እዩ። 

..ተፈጸመ.. 

 

1ተሰ5፡25 
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ኣቡ ሌዔሉ እዙ መጽሓፍ ንዛህሌወኩም ርእይቶ፡ ሕቶን ምስክርነትን ቜዘ ዛስዔቡ ናይ ኢሜይሌ 

ኣዴራሻ ክትሌእኹ ትኽእለ።  

ኢሜይል፡    szshiloh@gmail.com 

 

ቅዴሚ ሕጂ ቡኣዲሊዊ እዙ መጽሓፍ እተዖርግሑ መጻሕፍቲ 

 መጽሓፍ ቅደስ ቡዙዔ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ሌሳንካ ፈውሲ የዴሌዮ ድ? (ትርጉም ናይ ዳሪኽ ፕሪንስ) 

 ንኢዙበሌ ስቅ ኣይትቜሊ 

 ዯቀመዛሙርነት (ትርጉም ናይ ሃዋርያ ዲንኤሌ መኯንን) 

 ምምሊስ ናቡቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር  

 መጽሓፍ ቅደሳዊ መርሖ ንዔውት ጸልት 
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