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ምስጋና 

 እዙ መጽሓፍ ከዲለ ዒቕምን ምንጭን ዛኻነኒ ኣምሊኹ እባርኺ። ዔዴመ 

ንእስነትካ ኣምሊኹ ንኹብሩ ክጥቀመለ ካብዘ ዛዒቢ ነገር የሌቦን። ኣነ ዴማ በቲ 

ፈቓር ኣምሊኹ እዘ ዔጫ በጺሑኒ እዩ እሞ ስሙ ይባረኹ። 

 እታ ብኵለ ነገራ ንእግዘኣብሄር ከተስምር እትተግህ በዒሌቲ ቤተይ ምስ 

ብሩት ዯቅና ዯገፎም ብቃሊት ዛግሇጽ ኣይኯነን። 

 ነቲ ኣዴካሚ ዛኻነ ናይ ምእራም ዔዮ ሓሊፍነት ወሲድም ጊዚኦም ብምስዋእ 

ዛኣረሙሇይን ኣብ ምዴሊው ከቨርን ውደእ ቅርጺ ኣብ ምትሓዛን እጃሞም 

ዖበርከቱ ቅደሳን፥ ዯገፎም ሓያሌ ዴርት ንቀጻሉ ዔማም ከምፈጠረሇይ 

ክሕብሮም እፈቱ።  

 

ወፈያ 

ንኵልም እቶም ካብ 1960ታት ክሳዔ 1980ታት ኣብ ኤርትራ ተሊዑለ ንዛነበረ ሪቫይቫሌ 

ዒየዪቲ ዛነበሩ ኣቦታት። 
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እዙ መጽሓፍ ካብ ናብ ብመሌክዔ ፎቶ ኮፒ ይኵን ካሌእ ኣገባብ ምብዙሕ ይኵን 

ምቕዲሕ ፍቁዴ እዩ። እዘ ግና ክሳዔ ኣብ መሸጣ ዖይወዒሇ ጥራይ እዩ። 

 

 

መዖከርታ ህያብ፦ 

ካብ፥ ______________________________________________ 

ናብ፥ ______________________________________________ 

ዔሇት፥ _____________________________________________  

ፊርማ፥ ____________________________________________  
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ርእይቶ ኣንበብቲ 

እዙ መጽሓፍ ዛሓሇፈ፥ ዖልን ዛመጽእን እናርኣየት ክንኯኖን ክንገብሮን ዛግብኣና እዋናዊ ሓሳብ 

ኣምሊኹ እተርኢ፥ እዋናዊት መጽሓፍ እያ።  

A.Y 

ነዘ ዛሇመሰን ህጹጽ ሰማያዊ ምትእትታው ዛጠሌብን ናይ ምዴርና ምንቅስቓስ ናብቲ ኣብዘ 

ምዴሪ ክነቱግ ዖሇዎ ሓያሌ ማዔበሌ ናይ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ክንቆት መገዱ እትጸርግን ኣንፈት 

ቤተክርስትያን እተስተኹሌን መጽሓፍ። ዴሕሪ ምዛርጋሕ እዙ መጽሓፍ ሰማያዊ ኣንፈትና 

ናብቲ ኣምሊኹ ዛመኴረሌና ክንህር ነዲዱ ክውሰኺ እዩ።ነዘ ዛሇመሰን ህጹጽ ሰማያዊ 

ምትእትታው ዛጠሌብን ናይ ምዴርና ምንቅስቓስ ናብቲ ኣብዘ ምዴሪ ክነቱግ ዖሇዎ ሓያሌ 

ማዔበሌ ናይ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ክንቆት መገዱ እትጸርግን ኣንፈት ቤተክርስትያን 

እተስተኹሌን መጽሓፍ። ዴሕሪ ምዛርጋሕ እዙ መጽሓፍ ሰማያዊ ኣንፈትና ናብቲ ኣምሊኹ 

ዛመኴረሌና ክንህር ነዲዱ ክውሰኺ እዩ።ንተሓዴሶን ምንቕቓሕን ቅዴሚ ሕጂ ብዖይ ሰማዔናዮን 

ብዖይተነግረናን ኣገባብ እተብርህ፡እተረዴእን ተሃንጢና ክንጸባበዮ እትገብርን መጽሓፍ 

ብምኽና፡ ንኵለ ዯሊይ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ብስራት እያ ።   

T.N 

ንነፍስ ወከፍ ሰዒቢ ክርስቶስ፥ ሃረርታ ኩለ ፍጥረት ከጥሌሌን ከርውን እተዴሂ፥ ካብ ናፍቆትን 

ሃነፍነፍን ነገራ ነገር ኣሊቂቃ ዒሚቕ መንፈሳዊ ጽምኣት እትተክሌ፥ ንኣብያተ ክርስትያናት ካብ 

ሰብ ሰርሖን ኣባኒ ጊዚ ዛኻነን ጸወታ ኣፈዱሳ ኣብ ሓባራዊን ናይ ሓቅን ኣምሊዊ ዔዮ 

ክትጸምዴ እትኹእሌ፥ ብዒቢኡ ከኣ ነቲ ኣብ ሃገርና ተናሱ ኣብ ኩሊተን ክፍሊተ ዒሇማት ክሊባዔ 

ዖሇዎ ናይ መንፈስ ቅደስ ሓዊ እተጏሃህር ሃዋርያዊት መጽሓፍ!! ። 

F.A 

ጸሓፋይ ነዙ መጽሓፍ ንምጽሓፍ ዒሞቕቲ መጽናዔቲ ከምዖካየዯን ካብ ኣምሊኹ ካብ ገዙእ ርእሱ 

ከም እተመሃረን ክርዲእ ክኢሇ። እዙ መጽሓፍ ንዖንበባ ዖበሇ ኩለ ኣብ ህይወቱ ፍለይ ናይ 

ኣምሊኹ ሓዊ እትኣጉዴን፡ በኵሪ ኣጀንዲ ኣምሊኹ ተረዱኡ ግዱኡ ንክገብር እተተንስእን መጽሓፍ 

ኮይና ረበያ። በዙ መጽሓፍ ኣምሊኹ ነታ ሃዋርያዊት ማሕበር ማዔረ ክንዯይ ከምዛናፈቃ 

ተረዱኤ። 

D.M  
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መእተዊ 

ከምቲ ኣብ ብሕ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ተገሉጹ ዖል፥ ኣብዘ መወዲእታ ዖመን ሓይሉ 

መንፈስ ቅደስ ብፍለይ ክብሪ ክንቀሳቀስ፥ መሇኯታዊ ዛናብ ክዖንብን ክብሪ ኣምሊኹ 

ንገጽ ምዴሪ ክመሌኦን እዩ (ዩኤ2፥28-32 ኢሳ60፥1-5 ዖካ12፥10-13)። መወዲእታ ዖመን 

ናይ ኣምሊኹ ዒበይቲ ተኣምራታዊ ግብሪ እንርየለ ዖመን እዩ። ጏይታ ባዔለ 

ከምዖተስፈዎ ካብቲ ንሱ ኣብ ምዴሪ እንከል ዛገበሮ ግብርታት ዛዒቢ ግብሪ፥ በቶም ናይ 

እምነት ሰባት ክዔየዪ እዩ (ዮሃ14፥12)። እዘ ተስፋ ኣምሊኹ ዛኻነ ምንቅስቓስ ክውን 

ኯይኑ ክንርእዮ ኢና።  

ኣብ ዮሃ2፥10 ተገሉጹ ከምዖል፥ ጏይታ ኣብ ዛገበሮ ናይ ቃና ዖገሉሊ ቀዲማይ 

ተኣምራቱ፥ እቲ ዛጸበቀ ወይኒ ዴሕሪ ኩለ ወይኒ መታን ክስተ ኣዯንጉይዎ እዩ። እዘ ናይ 

ኣምሊኹ ኣሰራርሓ እዩ። ነቲ ዛበሇጸ ንዲሕራይ ዖመን ዒቍሪዎ ኣል። ስሇዘ ኣብዘ 

መወዲእታ ዖመን ብኣምሊኹ ዛግሇጽ ክብሪ ካብቶም ቅዴሚ ሕጂ እተገሌጹ ፍሌይ ዛበሇ 

ከምዛኴ’ውን ጽኑዔ እምነት ኣልኒ። ኣብ ዖመንና ኣበየ ከባቢኡ ዛነቱግ ሓያሌ ምንቕናቕ 

ክህለ፥ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ብዛሓየሇ መሌክዐ ክቕጽሌ እዩ።  

ኣምሊኹ፥ ኣብ ብዖሊ ዒሇም በቶም ሌቡ ዛረኴቡ ጀጋኑ፥ ዙዙሚ ምሕዲስን ምንቕቓሕን 

ከምጽእ እዩ። ከምቲ መንፈስ ቅደስ ብተዯጋጋሚ ብነብያቱ እተዙረቦ፥ ማሕበር ክርስቶስ 

ብምለእ ክብራ ክትግሇጽ እያ። ንሳ፥ በቲ ዛገዛእ ሓያሌ ሃዋርያዊ በትራ፥ ንስሌጣን 

ጸሌማት እተነቓንቕ፡ ገዙኢትን መሊትን ኯይና ክትግሃዴ እያ። ማሕበር ክርስቶስ 

ሓይሉ ሓያሊን ብዛሰብር ስሌጣንን ብገዙኢ ቅብኣትን ንብሓት ካብቲ ዖሇውዎ 

ማእሰርትን ኣጋንንታዊ ጽሌዋን ፍጹም ሓራ ብዖውጽእ እዋናዊ ምግሊጽ ክትግሇጽ ጊዚኣ 

እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ነፍስ ወከፍ ዛግባእ ምዴሊው ክገብርን በብቲ እተጸውዒለ 

ጻውዑት ክግሃዴን ዖዴሌዮ።  

ዔሊማ ምዴሊው እዙ መጽሓፍ ነቲ ዖይውሇዴ ጥንሲ ኯይኑ ዛጸንሐ ምንቕቓሕ እዙ ሃገር 

ዛውሇዯለ መሇኯታዊ መምርሒ ብምምቓሌ መገዱ ምጽራግ እዩ። እምበኣር ኩሊትና ነዘ 

ኣብ ግምት ብምእታው ከነንብባን ክንጥቀመሊን እሊቦ። 
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ምዔራፍ ሓዯ 

ትርጉም ተሓዴሶን ምንቕቓሕን 

ዘ ዖልናዮ ዖመን ናይ መወዲእታ ዖመን ምኽኑ ኩሊትና እንሰማምዒለ ሓቂ 

እዩ። ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ተገሉጹ ዖል ዴማ፥ ናይ መወዲእታ ዖመን፥ 

እዋን ምሕዲስን ምቕናዔን እዩ (ግ.ሃ3፡21)። ኣብዘ ከምዘ ዖመን ዴማ እዩ 

ቤተክርስትያን ኩለ መዲያዊ ተሓዴሶ ዖዴሌያ። ምስ ምሕዲስ ቤተክርስትያን ክመጽእ 

ዖሇዎ ብሕ መሇኯታዊ ነገር ስሇዖል ተሓዴሶ ግዴነታዊ እዩ። ጉዔዜ ክሳዔ ዛሃሇወ 

ተሓዴሶ ብቐጻሉ ክህለ ክኹእሌ ኣሇዎ። ከምቲ መምህር ተኪኤ ኣብታ ‚መን እዩ 

ክርስትያን?‛ ትብሌ መጽሓፎም ኣስፊሮሞ ዖሇው ‚ዛኻነ ማሕበር እናዒበየን ጊዚ 
እናነውሐን ክኴይዴ ከል በኵሪ ዔሊማኡ ክስሕት፡ ክዯክም፡ ክግዔዘ ይኹእሌ እዩ። ስሇዘ 
ተሓዴሶ የዴሌዮ። እንተዴኣ ዖይተሓዯሰ ወይ ይመውት ወይ ዴማ ተነጸሌቲ ክፍጠሩ 
ምኹንያት ይኴውን።‛ እዘ ግሩም ኣገሊሌጻ እዩ። 

ንትምህርትና ንትርጉም ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ብምርኣይ ክንፍሌሞ ኢና።  

ትርጉም ተሓዴሶ 

ተሓዴሶ፥ ከምቲ እቲ ቃሌ ባዔለ ዖረዴኦ ንሓዯ ነገር ናብቲ ቀዲማይ ክብሩ ምምሊስ 

ማሇት እዩ። ንሌክዔ ትርጉም ናይቲ ተሓዴሶ ዛብሌ ቃሌ ንምርካብ ኣብቲ በኵሪ ጽሑፍ 

ምውካስ ኣገዲሲ እዩ። እቲ ናይ ግሪኹ መጽሓፍ ‚ተሓዴሶ‛ ንዛብሌ ቃሌ ‚ዴያርቶሲስ‛ 

(diarthosis) ክብል እንከል፥ ትርጉሙ ዴማ 

- ቅርጻዊ ምምዔርራይ ምግባር  

- ናብ ንቡር ወይ ናብቲ ክሕዜ ዛግብኦ ቅርጺ ምምሊስ 

- ናብቲ ሓቐኛ ቅርጹን ስርዒቱን ምምሊስ 

- መሰረታዊ ሇውጢ ምግባር 

እ 
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- ንእተሰብረ፡ ካብ መስመሩ ወጺኡ ቅርጹ ዖበሊሸ ነገር ከምቲ ዛነበሮ ጌርካ 
መሉስካ ምጽጋን 

- ከም እንዯገና ምህናጽ 

- ነቲ ቅዴሚ ሕጂ ዛነበረ እሞ ኣብዘ እዋን ሃሲሱ ዖል ነገር ምኵሊዔ 
 

እቲ ተሓዴሶ ዛብሌ ቃሌ ምስቲ ኣብ ግ.ሃ3፥21 ዖል ‚ምቕናዔ‛ ዛብሌ ቃሌ ሓዯ ዒይነት 

ትርጉም እዩ ዖሇዎ። ምቕናዔ ኣብ ግሪኹ ‚ኣፖካታስታሲስ‛ (apokatastasis) ክብል 

እንከል፥ ትርጉሙ ‚ነቲ ህሌው ቅርጺ ናብቲ ቅዴሚ ሕጂ ዛነበሮ ንምምሊስ ምሌዋጥ፥ 

ካሕሳ፥ ናብቲ መበቆሊዊ ቦታኡ ምሕዲስ፥ ንሓዯ ጠፊኡ ወይ ተሰሪቝ ዛነበረ ናብ ዋንኡ 

ምምሊስ..‛ ዛብሌ እዩ። እቲ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ ዴማ ነቲ ‚ተሓዴሶ‛ ዛብሌ ቃሌ 

ንምግሊጽ ‚ቍም‛(qum) ዛብሌ ቃሌ እዩ ዛጥቀም። እዘ ቃሌ ብፍለይ ኣብ ኣሞ9፡11-12 

ተገሉጹ ይርከብ። ‚በታ መዒሌቲ እቲኣ ነታ ዛወዯቐት ዴንን ዲዊት ከሌዔሊ፡ ነቓዒታ 

ኴኣ ከጣጥእ እየ፡ ነቶም ካብ ኤድም ዛተረፉን ነቶም ብስመይ እተሰምዩ ኼልም 

ህዛብታትን ኪወርሱስ፡ ንዐናኣ ኴሌዐል፡ ከምቲ ብዖመን ጥንቲ ዛነበረቶ ገይረ ኴኣ 

ክሀንጻ እየ፡ ይብሌ እቲ ነዘ ዘገብሮ እግዘኣብሄር።‛ ኣብዘ ቦታ ‚ከተንስኣ እየ‛ ተባሂለ 

ተገሉጹ ንዖል ቃሌ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ ‚ቁም‛ (qum) ኢሌዎ ዖል እዩ። ትርጉሙ 

ዴማ፦ 

- ሓይሉ መሉእካ ምትንሳእ 

- ኣብ ዒውዯ ውግእ ሓያሌን ንቁሕን ኲይንካ ምግህዴ 

- ኣብ ቦታ ምጽናዔ  

- ዋጋ ዖሇዎን ዖተኣማምንን ኯይንካ ብዖይ ምንዋጽ ዯው ምባሌ 

- ነቲ ኣቐዱሙ ውጽኢታዊ ዛነበረ ሕጂ ግና ሃሲሱን ተዲሙን ንዖል ነገር 
ናብቲ ናይ ቀዯም ስፍራኡን ሓይለን ምምሊስ 
 

ትርጉም ምንቕቓሕ  

እቲ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ ነቲ ምንቕቓሕ ዛብሌ ቃሌ “ካያህ”(חָיָה chayah) ክብል 

እንከል፥ ቀጥታዊ ትርጉሙ ዴማ “ህይወት ምሃብ፥ ምሌዔዒሌ ወይ ምንቅስቓስ ናይ ህይወት (to 
give life, to stir life) ዛብሌ እዩ። “ዎ እግዘኣብሄር፡ ንዔዮ ኣብ ማእከሌ ዒመታት ህያው 
(chayah) ግበሮ…።” (እንባ3፥2)። “ህዛብ ብኣ ሕጏስሲ፡ መሉስካድ ህይወት 
(chayah) ኣይክትህበናን ኢ፧” (መዛ85፥6)። ትሕዛቶኣዊ ትርጉም ናይቲ ምንቕቓሕ ዛብሌ 
ቃሌ ዴማ እዘ ዛስዔብ እዩ፦ 

 ናይ ኣምሊኹ ምብጻሕ  
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 ‚ምንቕቓሕ፥ ምዴሪ ብናይ እግዘኣብሄር ምንቅስቓስ ክትትንከ እንከሊ፥ ነቲ 

ዛተንከያ ጏይታ ዴማ ምሊሽ ክትህብ እንከሊ እዩ።‛ ሃዋርያ ቶማስ ምትኩ 

 ማዔበሌ መንፈስ ቅደስ (ናይ መንፈስ ቅደስ ምንቕናቕ) እዩ። ምንቕቓሕ ዯረት 

ዖይብለ፥ ሓያሌን ዖይሌሙዴን ናይ መንፈስ ቅደስ ምንቅስቓስ እዩ። 

 ካብ ሌሙዴ ወጻኢ (extraordinary) ዛኻነ ምግሊጽ ጸጋ ኣምሊኹ   

 ምንፋስ ናይ እግዘኣብሄር ንፋስ ኣብ ገጽ ምዴሪ  

ትርጉም ምንቕቓሕ ከምዘ ክንርእዮ ዛጸናሕና ምብርባር፥ ዲግም ህይወት ምርካብ፥ ነቲ 

ዛነበረካ ዯጊምካ ምሓዛን ኣብ ረብሓ ምውዒሌን እዩ። ምንቕቓሕ ንዛዯሓኑን ዖይዯሓኑን 

መንፈሳዊ ህይወት ዛዔዴሌ፥ ንዛሞተ ነገር ዲግም ናብ ህሊዌ ዛጽውዔ ምንቅስቓስ እዩ። 

ከምኡ ውን ቃሌ ኣምሊኹ (ወንጌሌ) ኣብ ዛስበከለ እዋን ንሇውጢ ዛኴውን መንፈሳዊ 

ሓይሉ ክፍታሕ እንከል እዩ። ቻርሇስ ፊኒ ዴማ ንምንቕቓሕ ‚ናይ ቤተክርስትያን ካብቲ 
ዛወዯቐቶ ምትንሳእን ናይ ሓጥኣን ናብ ጏይታ ምምሊስን እዩ።‛ ክብሌ ይገሌጾ። 
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ምዔራፍ ክሌተ 

ተሓዴሶ ክህለ ዖገዯዯ ባእታ  

ዴሚ ናብ ዛርዛራዊ ሓሳብ ምእታውና ከም መእተዊ ዛጠቕመና ሓሳብ ክህብ 

እፈቱ። ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ክሇዒሌ እንከል ኣምሊኹ ናይ ካሕሳን ንነገራት 

ናብ ንቡር ዛመሌስን ኣምሊኹ ምኽኑ ምዛካር የዴሉ። ንሱ በብመስርዐ ንኩለ 

ናብ ንቡር ዛመሌስ ኣምሊኹ እዩ። ምስኡ ዴማ ተሓዴሶ ክሕሰብ እንከል፥ ሓዯ ኣቐዱሙ 

ዛነበረ እሞ ኣብዘ ሕጂ እዋን ዖየሌቦ ወይ ዛሃሰሰ ነገር ከምዖል ኣብ ግምት ምእታው 

የዴሉ። እቲ ዛነበረ እንብል ኣብታ ቀዲመይቲ ማሕበር ዛነበረ እዩ። ከምኡ ውን ሰብ 

ክፍጠር እንከል ብኣምሊኹ እተነግሮን እተዋህቦን ናይ ምንባር ዔሊማ፥ ኣቐዱሙ ዛነበረ 

ነገር እዩ። እቲ ብክርስቶስን ብምህሮ ሃዋርያትን ነብያትን እተዋህበ መሇኯታዊ 

መምርሕን ቅዱ ኣነባብራ’ውን ምስቲ ቅዴሚ ሕጂ ዛነበረ እዩ ዛጽብጸብ። ስሇዘ ተሓዴሶ 

ናብ እተፈጠርናለ ዔሊማ ምምሊስ፥ ነቲ ኣብታ ቀዲመይቲ ማሕበር ዛነበረ ኩለ ኣብዘ 

ሕጂ እዋን ክህለ ምግባር፥ ናብ ምህሮ ጏይታ የሱስ፥ ሃዋርያትን ነብያትን ምምሊስ እዩ። 

ተሓዴሶ ነቲ ቅዴሚ ሕጂ ዛነበረ ዲግም ክህለ ምግባር ካብ ኯነ፥ ቅዴሚ ሕጂ ዛነበረ 

ነገር ስሇምንታይ እዩ ኣብዘ ሕጂ እዋን ዖየሌቦ? ንዛብሌ ሕቶ ግቡእ ምሊሽ ክንህብ 

ኣልና። ነታ ቀዲመይቲ ማሕበር ከም ኣብነት እንተዴኣ ወሲዴና እቲ ኣብኣ ዛነበረ ሰረተ 

እምነት፥ ሓይሉ፥ ተሌእኺ፥ ምግሊጽ፥ ጽሌዋ፥ ጽሬት ኣካይዲን ካሌእን ናብቲ ዛቕጽሌ 

ዖመን ኣይተሳገርን። እዘ ዛኻነለ ምኹንያት ዴማ ብሕ እዩ።  

ሓዯ መንፈሳዊ ጥዔና ዖሇዎ ሰብ ንመጽሓፍ ግብረ ሃዋርያትን ታሪኹ ቤተክርስትያንን ኣብ 

ዖጽንዒለ እዋን፥ ሌቡ ብጓሂ እዩ ዛምሊእ። ብርግጽ ነቲ እታ ቀዲመይቲ ማሕበር ዛነበረቶ 

መንፈሳዊ ጽፍሒ ምስ እትዔዖብ እሞ ከኣ እቲ ኣብታ ቀዲመይቲ ማሕበር ዛጀመረ 

ይትረፍ ድ ብዛሇዒሇ መሌክዐ ወሲኵ፥ ኣብዙ ናይ 21 ክፍሇ ዖመን ቤተክስርትያን ክርአ፥ 

እቲ መባእታዊ ነገር ናይታ ማሕበር ዖየሌቦ ኯይኑ ምስ ዛጸንሓካ ዖየጉሂ ኣይኯነን።  

እታ ብሓይሌን ጽሌዋን ዛጀመረት ማሕበር ሓይሊ እንታይ በሉዔዎ? ንማሕበር በቲ 

ዛጀመረቶ ከይትቕጽሌ ዛዒገታ እንታይ እዩ? እቲ ምኹንያት ብሕ ኯይኑ ሒዯት ካብኡ 

እዘ ዛስዔብ እዩ። ሓጢኣት (ምእታው ዒሇማውነት፥ ፍትወት ርእስን ሌብ ምትራርን)፥ 

ቅ 
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ትካሊዊ ኣካይዲ ምህናጽ፥ ትዔቢት፥ ምትእትታው ፖሇቲካ፥ ምህሮ ሰብ ይርከብዎም። 

እዜም ነገራት ንማሕበር ኣብ ምዴማን መሰረታዊ እምነታን ኣብ ምውቃዔን እጃም ካብ 

ዛነበሮም ሓይሌታት እቶም ኣብ ቅዴሚት ዛስርዐ እዮም።  

ቤተክርስትያን፥ ዴሕሪ ዖመን ቀዲሞት ሃዋርያት ንብሕ ነገራታ እናዯርበቶ እያ ከይዲ። 

ብፍሊይ ዴማ እቲ ኣብ ሰባትን መንግስትን ተቐባሌነት ንምርካብ እትገብሮ ዛነበረት 

ምውጋይ (compromise)፥ ብሕ ካብ መርገጺታታ ክትዴርቢ ኣገዱዴዋ እዩ። ኣብ 3ይ 

ክፍሇ ዖመን ቆንጠንጢኖስ እተባህሇ ንጉስ፥ ኣብቲ ምስ ጸሊእቱ ዖካይድ ዛነበረ ውግእ 

እተዒወተለ ምስጢር፥ እቲ ብራእይ ርእየዮ ዛበል መስቀሌ ምኽኑ ብምእዋጅ፥ 

ንክርስትና መንግስታዊ ሃይማኖት ገይርዎ። እዘ ኣብ ምስፍሕፋሕ ክርስትና ናቱ ረብሓ 

እ እንተነበሮ፥ ብኣንጻሩ ዴማ ቤተክርስትያን ብገዙእ ርእሳ ዯው ክትብሌ ዖይትኹእሌ 

ዴኹምቲ ትካሌ ንኹትከውን ኣሳጢሕዋ እዩ። ብውሳኔ ንጉስ ቆንጠንጢኖስ ክርስትና 

መንግስታዊ ሃይማኖት ስሇዛኻነ፥ ብቝጽሪ ብርክት ዛበለ ሰባት ንክርስትና ከም 

ሃይማኖት ተቐቢልም እ እንተኻኑ፥ ቤተክስርትያን ኣብቲ ሽዐ እዋን እያ ብሕ ካብ 

ሰረተ እምነታ ክብረዙ ጀሚሩ። ካብቶም ኣብቲ እዋን ኣብ ሓዯጋ ኣትዮም ዛሃሰሱ ናይ 

ቤተክርስትያን ድክትሪናት እዜም ዛስዔቡ ይርከብዎም። 

o ምዴሓን ብጸጋ ብእምነት ጥራይ 

o እቲ ሓቂ መጽሓፍ ቅደስ ጥራይ  

o ኣማሊዱ ክርስቶስ ጥራይ 

o ጸጋ ህያባት ኣብዘ ሕጂ እዋን ይሰርሑ እዮም  

ቤተክርስትያን ካብቲ ጊዚ ጀሚራ ክሳዔ እቲ ብማርቲን ለተር ዛተንስአ ቀዲማይ እግሪ 

ተሓዴሶ (1517)፥ ካብቲ መሇኯታዊ ሓቅን መንፈስ ቅደስን ርሒቓ ትመሊሇስ 

ስሇዛነበረት እቲ ዖመን ብ ‚ናይ ጸሌማት ዖመን‛ (Dark age) እዩ ዛፍሇጥ። ኣብቲ 

ንሌዔሉ ሓዯ ሺሕ ዒመት ዛወሰዯ እዋን፥ ሳሕቲ ብቋንቛታት ዛጽሌዩን ናይ ተኣምራት 

ኣገሌግልት ዛነበሮም ኣገሌገሌትን ይትንስኡ  እ እንተነበሩ፥ ነዊሕ ከይቀጸለ ኣብቲ 

ናይቲ ጊዚ ሃይማኖታዊ ስርዒት እናተዋሕጡ ይቕህሙ ነይሮም። ነቶም ሇውጢ 

ንምምጻእ ዛፍትኑ ቅደሳን ዴማ እታ ኣብቲ ጊዚ ዛነበረት ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ነቲ 

ዖሇዋ መንግስታዊ ስሌጣን ተጠቒማ ተሳዴድም፥ ብሓዊ ተቃጽልም፥ ተሰይፎምን 

ካሌኦት ክስክሑ ብምባሌ ሬሳኦም ከይተሊዔሇ ንነዊሕ ክጸንሕን ትገብር ነይራ። እዘ ነገር 

ነቲ ብኣምሊኹ ክትንስእ ዛዴሇ ዛነበረ ምንቅስቓስ ዋሊ ክዒግቶ ኣይኹኣሌ፥ ኣብ ምዴም 

ቤተክርስትያን ግና ቀሉሌ ዖይኯነስ ጽሌዋ እዩ ነይርዎ። እቶም በብእዋኑ ዛተንስኡ ናይ 
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ተሓዴሶ ሰባት ምስዜም ኣብ ሊዔሉ ዛዖርዖርናዮም ነገራት ብምርጻም እዮም ንገሇ ክፋሌ 

እቲ ዛሃሰሰ ሓቂ ክኵሌዔዎ ዛበቕዐ።  

እምበኣርሲ እዙ ሕጂ ዖሊ ማሕበር ካብቶም ነታ ክሳዔ 3ይ ክፍሇ ዖመን ዛነበረት 

ቀዲመይቲ ማሕበር፥ ነቲ ዛነበራ ክብርን ብራኴን ካብ ዖሕዯግዋ ነገራት ክትሕል ኣሇዋ። 

ናብቲ ቀዲማይ ፍቕራ፥ ጻውዑታን ቦታኣን ክትምሇስ ኣሇዋ። ካብ ሊዔሉ ንእተቐበሇቶ 

ብርሃን ከጸሌምት ንዛትንስእ ኩለ ነገር ክትቃወሞን ኣውጺኣ ክትዴርብዮን ኣሇዋ። እዘ 

ንምግባር ዴማ ሓያሌ ምህሮ፥ ትንቢታዊ ኣዋጅ፥ ኢዴ ንኢዴ ተኣሳሲርካ ምዔያይ፥ ጽኑዔ 

መሪሕነትን ሌባዊ ንስሓን እዩ ዖዴሌየና።  

ዖይኣምሊዊ ክነሱ ኣብ ማሕበር ንዛዒብሇሇ ወይ ስፍራ ዛሓዖ ኩለ ምህሮን ኣካይዲን 

ብዒሚቕ ምህሮ፥ ሇዋጢ ብዛኻነ ስብከት፥ ብትንቢታዊ ኣዋጅን ነቲ ዛጅምር ሇውጢ 

ቐጻሌነት ክህሌዎ ብዛገብር ጽኑዔ መሪሕነትን ኢና ከምዖይነብረ ክንገብሮ እንኹእሌ። 

ተባዔ መሪሕነት ዖዴሌየና ተሓዴሶ ካብቲ ንነዊሕ እዋን ምሳና ዛጸንሔ ሌምምዴ 

ክንወጽእ ዛጠሌብ ብምኽኑ እዩ። ሓንቲ ማሕበር ካብ ዛጸንሓ ሌምምዴ ክትወጽእ ዴማ 

እቲ ኣብኣ ዖል መሪሕነት ዛጻወቶ ተራ ዒብዪ እዩ።  

ጸልት ኣብ መስርሕ ተሓዴሶ ኣዛዩ ኣገዲስን ምስቶም ቀዲሞት ዛስራዔን እ እንተኻነ 

እንኮ ፍታሕ ከምዖይኯነ ተረዱእና ኣብ ጸልት ጥራይ እተሓጽረ ኣካይዲ ከነወግዴ 

ኣልና። እታ ፍታሕ ምጽሊይ እያ፥ በቃ ንጸሉ፥ ብዖይካ ጸልት ካሌእ ዖዴሌየሌና የሌቦን 

እንብሌ ሒዯት ኣይኯንናን። ስሇዛጸሇና ጥራይ ክመጽእ ዛኹእሌ ተሓዴሶ የሌቦን። ጸልት 

በይኑ ፍታሕ ከም ዖይከውን ከነስተውዔሌ ኣልና። ዒሚቕ ምህሮን ስብከትን ንተሓዴሶ 

ኣገዲሲ ስሇዛኻነ ኣንጻር እቲ ንክብሪ ማሕበር ዖዋረዯን ሓያሊ ዖዲኴመን ነገር ክንምህር፥ 

ክንስበክ፥ ክንዛምር ኣልና።  

እዙ ናይ 21 ክፍሇ ዖመን ቤተክርስትያን ናብቲ ቀዲማይ ክብራ፥ መሰረታ፥ ሰረተ እምነታ፥ 

ጽሬት ኣካይዲኣ ክትምሇስ ካብዘ ዖሊቶ ጊዚ ዛበሌጽ ካሌእ ጊዚ ክትጽበ ኣየዴሌያን። 

ሓሳብ ገዙእ ርእሳ ንምፍጻም ነቲ ነታ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ዖሊ ማሕበር ብኣምሊኹ 

እተዋህበ ሰማያዊ ንዴፊ (blueprint) ዖንጊዒቶ እያ። በረኴት ኣምሊኹ ክትምሊእን ናይ 

ምንቕቓሕ ወቕቲ (season) ክህሌዋ ትናፍቕ ኣሊ። ነቲ ናብኡ ዛወስዴ መገዱ ግና ሸሇሌ 

ዛበሇቶ ትመስሌ። ስሇዘ ዴማ እዩ ምብርባር ዖዴሌያ ዖል። ናብ ናይ ቀዯም ስፍራኣ 

ክትምሇስን ንቓሌ እግዘኣብሄር ብምሌኣት ክትግዙእን ጊዚኡ ሕጂ እዩ።  
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

ኣብ መንጏ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ዖል ፍሌሌይ 

ርግጽ እዜም ቃሊት ከምቲ ክንርእዮም ዛጸናሕና እተፈሊሇዩ እዮም። 

እተፈሊሇዩ ማሇት ግና ፍጹም ምንም ምርብ የብልምን ማሇት ኣይኯነን። 

ንሓዴሕድም ተመሊሊእቲ እዮም። እቲ ሓዯ በቲ ካሌእ ተዯጊፉ እዩ ዛዒዪ። 

ከምቲ ኣብ ትርጉሞም ዛርኤናዮ ተሓዴሶ ናይ ሓሳብ ሇውጢ፥ ቅርጻዊ ምትዔርራይን 

ንዛጠፍኤ ናብ ንቡር ምምሊስን እዩ። ምንቕቓሕ ዴማ ዲግመ ህይወትን (ምሌዔዒሌ ናይ 

ህይወት)፥ ናይ መንፈስ ቅደስ ብሓይሉ ምንቅስቓስን እዩ።  

ብዖይ ተሓዴሶ ሓቐኛ ምንቕቓሕ ክርከብ ከምዖይክእሌ፥ ብዖይ ምንቕቓሕ’ውን ሓቐኛ 

ተሓዴሶ ክህለ ኣይክእሌን። እቲ ተሓዴሶ ኣብ ዖይብለ እተረኹበ ምንቕቓሕ ስምዑታዊን 

ቐጻሌነት ዖይብለን ክኴውን ይግዯዴ። ተሓዴሶ ብዖይ ምንቕቓሕ ዴማ ዯረቕ እምነት 

ወይ ሃይማኖት (ፈሪሳውነት) እዩ ዛኴውን። ተሓዴሶ ቅርጺ የትሕዛ፥ ምንቕቓሕ ዴማ 

ንህይወት ሰባት ምስ ኣምሊኹ ብምጥባቕ መንፈስ ቅደስ ብሓይሉ ክንቀሳቐስ ይገብር። 

ተሓዴሶ ሇውጢ ከምጽእ እንከል፥ ሪቫይቫሌ ዴማ ነቲ ዛመጸ ሇውጢ ክርአ ብዛኹእሌ 

መገዱ ናብ ዯገ ይዛርግሖ።  

ተሓዴሶ ምቕባሌ እዩ፥ ሪቫይቫሌ ዴማ ነቲ እተቐበሌካዮ ምግሃዴ እዩ። ተሓዴሶ ንእዋናዊ 

ስራሕ ጏይታ ምቹእ ሃዋህው ክፈጥር እንከል፥ ምንቕቓሕ ዴማ እዋናዊ ናይ ኣምሊኹ 

ስራሕ የግህዴ ወይ ዴማ ብገዙእ ርእሱ እዋናዊ ናይ ኣምሊኹ ስራሕ እዩ። ተሓዴሶ ናይ 

ሓዯ እዋን ፍጻሜ ክኴውን እንከል፥ ምንቕቓሕ ግና ዔሇታዊ ምንቅስቓስ እዩ። ምንቕቓሕ 

ነቲ ሓንሳእ ዛመጸ ተሓዴሶ ብሓይሌን ዔምቇት ብዖሇዎ ኣገባብን ምዛርጋሕ እዩ።  

ብዙዔባ ምንቕቓሕን ተሓዴሶን ክምርምር እንከልኵ ከም እተረዲእክዎ፥ ብሕ ጊዚ 

ተሓዴሶ ንምንቕቓሕ ቀዱሙ ከምዛወጽእ እዩ። እዘ ማሇት ግና ሓዯ ዛጀመረ 

ምንቕቓሕ፥ ተሓዴሶ ከምጽእ ኣይክእሌን ማሇት ኣይኯነን። ንኣብነት ኣብ ሓዯ ሰብ ወይ 

ሓንቲ ማሕበር ሪቫይቫሌ እንተዴኣ ጀሚሩ፥ እቲ ኣገሌጋሉ ኣብ ዖገሌገሇለ ኩለ ስፍራ 

ብ 
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ወይውን ኣብታ እታ እተነቓቕሔት ማሕበር እትርከቦ ከተማ ወይ ሃገር ኣብ ሌዔሉ 

ዛርኴቡ ቅደሳን (ኣብያተ ክርስትያናት) ተሓዴሶ ይመጽእ እዩ። እቲ ተሓዴሶ ንዖምጽኤ 

ምንቕቓሕ ዖጀመረ ሰብ ወይ ማሕበር ግና፥ ምንቕቓሕ ንምጅማር ተሓዴሶ ከምዛረኴበ 

ክንዛክር የዴሉ። 

ምንቕቓሕ ብኴፊሌ ተሓዴሶ ምስተበጋገሰ ንእኡ ስዑቡ ዛመጽእ ዔምቇት ዖሇዎ ተሓዴሶ 

ከምዖል’ውን ክንፈሌጥ ግቡእ እዩ። ምንቕቓሕ ዛፈጥሮ መንፈሳዊ ጽምኣትን ምስ 

ኣምሊኹ ጥቡቕ ዛምዴናን ነቲ ክሕዯስ ዖሇዎ ስሇ ዖመሊኹት ንእኡ ስዑቡ ዛመጽእ 

ተሓዴሶ ኣል። ስሇዘ ምንቕቓሕ ዛፈጥሮ ሓይሉ ነቲ ክምሊእ ወይ ክመጽእ ዖሇዎ ነገር 

ይሕዴሶ እዩ። ተሓዴሶ ኣብ ዛመጸለ እዋን ዴማ ንምንቕቓሕ ምቹእ ሃዋህው ስሇዛፍጠር 

ምንቕቓሕ ይጅምር። ነቲ ዛዯርበናዮ ብተሓዴሶ ከነሌዔል ምስ እንጅምር፥ ነቲ ክንገብሮ 

ዛግብኣና እዋናዊ ናይ ኣምሊኹ ስራሕ ንምስራሕ ተሓዴሶ ዖንቀል ሪቫይቫሌ ይጏሃሃር 

እዩ።  
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ምዔራፍ ኣርባዔተ 

ረብሓ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን 

ብ ምዔራፍ ሰሇስተ ናይዙ መጽሓፍ ክንርእዮ ከም ዛጸናሕና፥ ምንቕቓሕን 

ተሓዴሶን ተመሊሊእቲ ብምኽኖም ነጻጺሌካ ክትርእዮም ኣጸጋሚ እዩ። 

ኣየናዮም ቀዱሙ ወይ ዴሒሩ ይመጽእ ንዛብሌ ሓሳብ ንጏኒ ገዱፍና እቲ 

ብክሌቲኦም ዛመጽእ ረብሓ ዒብዪ ምኽኑ ክንርዲእ የዴሉ። እምበኣርስ በዙ ምዔራፍ ነቲ 

ሓባራዊ ረብሓ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ክንርኢ ኢና። 

1. ንጏይታ ዛኴውን ምእዙዛ 

ኣብ እዋን ምንቕቓሕን ተሓዴሶን ብሕ ናይ ኣምሊኹ ግብርታት እዩ ዛገሃዴ። ኣምሊኹ 

ካብ ዛገብሮም ግብርታትን ዛገሌጾ ክብርን እተሊዔሇ ዴማ ሌቢ ህዛቢ ኣምሊኹ 

ስሇዛትንከ ብፍቕሪ ጏይታን ፍርሃቱን ይምሊእ። እዘ ፍቕርን ፍርህን ዴማ ንእግዘኣብሄር 

ዛኴውን ምእዙዛ ይወሌዴ። እቲ ኣብ እዋን ምንቕቓሕ ዛግሇጽ ሓይሉ ኣምሊኹ፥ ንህዛቢ 

ኣምሊኹ ካብ ጽሌዋ ዒሇምን ሓይሉ ሓጢኣትን ስሇ ዖናግፎ ቤተክርስትያን ማዔከን 

ቅዴስናን ምእዙዛን እያ እትኴውን። ምንቕቓሕን ተሓዴሶን ዯዴሕሪ ዒሇም ካብ ምስዒብ 

ተገሊጊሊ ኣሰር ጏይታኣ እትስዔብ ማሕበር እዩ ዛሃንጽ።  

2. ምግሃዴ ክብሪ ማሕበር 
 

ክርስቶስ ናብ ሰማይ ክዒርግ እንከል ክብሩ ንማሕበሩ ሂብዋ እዩ ዒሪጉ (ዮሃ17፥23)። 

እዘ ክብሪ ብፍሊይ ኣብ ከም ሃገርና ዖሇዋ ማሕበራት ከምቲ ዛዴሇ ክርአ ኣይጸንሐን። 

እዘ ከኣ ማሕበር ክርስቶስ ግቡእ ስፍራኣ ሒዙ ስሇዖይጸንሐት እዩ። ማሕበር ሓቐኛ 

ስፍርኣ እዘ ሕጂ ዖሊቶ ዖይኯነስ እቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ እተባህሇሊ እዩ ። እቲ ቅኑዔ 

ስፍራኣ ዴማ እዩ ክብራ። ብተሓዴሶን ምንቕቓሕን ግና ነቲ ዛዯርበየቶ ክብራ ከተሌዔልን 

ከተብርሆን እያ። እቲ ዛሃሰሰ ምስሊ፥ እተዯወነ መሌክዒ በቲ ምንቕቓሕ ዖምጽኣሊ 

ቅብኣትን እዋናዊ ምኹሪ ኣምሊኹን ክምሇስ እዩ። እቲ ብብሕ ምኹንያት ዛዯርበየቶ 

ክብራ ብመንፈስ ቅደስ ክምሇሳ እዩ። ኣብ ቅዴሚ ኣህዙብ ከም እተሓዴገት ተቖጺራ እ 

እንተጸንሐት፥ ብምንቕቓሕ ግና ዋና ከምዖሇዋ ከተምስክር እያ። እቲ ኣብ ሌዔሉኣ ዛክዕ 

ኣ 
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ቅብኣት ንሓይሊ ክሕዴሶ፥ ንተስፋኣ ክኵሌዕ፥ ድባታ ከስፍሖ፥ ንመሰረታ ከጽንዕ፥ 

ንኣካይዲኣ ከርዛኖ፥ ንጽሌዋኣ ዴማ ከሕይል እዩ። ሽዐ ሕፍርቲ ኯይና ክትመሊሇስ እያ። 

ማሕበር ብሃይማኖታዊ መንፈስ እተሰረተት ወይ ዴማ እትምራሕ ምስ እትኴውን ከምቲ 
ሃዋርያ ጆናስ ክሊርክ ኣብ መጻሓፉ ዛበል፡ ‘ሰንበት መጸ በቲ ንሌቢ ሰብ ረቲዐ ናብ 
ሓሳብ ኣምሊኹ ዖየእቱ ፈኩስ ስጋዊ መሌእኹቲ (ስብከት) ዛተሰነየ ናይ መዛሙር መዯብ 
ካብ ምክያዴ፡ ከምኡ ውን ካብቶም ተሳተፍቲ ናይቲ መዯብ ገንዖባውን ማቴራሊውን 
ዯገፍ ካብ ምእካብ ሓሉፋ እትገብሮ ነገር ኣይህሌዋን።’ ብኣንጻር ናይዘ ግና ብሃዋርያዊ 
ምርዲእ ተተንኪፋ ምስ እትሕዯስ ብቝዒት ዯቀ መዙሙርቲ እትፈሪ፥ ሓያሊን መራሕቲ 
እተሰሌጥን፡ ብስርዒት ኣምሊኹ ዛመሊሇስ ሌውጥ ወሇድ እተውጽእ፥ መንፈሳዊ ምዔጣቕን 
ምንጋፍን ዛካየዯሊ፥ ኩለ እቲ ኣብ ሕቍፋ ዖል መጓሰ ኣምሊኹ ኣብቲ በኵሪ ዔሊማ 
ማሕበር ተሰሪቱ ንምስፋሕ ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኹ ዛዋፈረሊ ጸሊዊት ክትከውን 
ብግዱ እዩ። እዘ ከኣ እዩ ክብሪ ማሕበር። 

 
3. ምትንሳእ ሓዴሽ ወሇድ 
 

ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ንማሕበር ብኹብሪ ክትገሇጽ ናይ ምግባር ሓያሌ ብቕዒት ኣሇዎ። 

ኣብታ እትግሇጽ ማሕበር ንዔዮ ዛሽየም ሓዴሽ ወሇድ ኣል። ከምቲ ወሇድ ሙሴ 

ንኣምሊኹ ከስምሮ ስሇዖይከኣሇ፥ ኣምሊኹ ንወሇድ እያሱ ኣተንሲኡ ከንኣን ከምእትውረስ 

ዛገበረ፥ ኣብ ምዴርና’ውን ከምኡ ክኴውን እዩ። እቲ ንኣምሊኹ ከስርሖ ዖይከኣሇ 

ብሃይማኖታውን ብናይ ገዙእ ርእሱ ነገራትን እተጠሊሇገ ወሇድ ክሓሌፍ፥ ንኣምሊኹ 

ከስምር ኢለ ምኹሪ ኣምሊኹ ዖቐዴም ወሇድ ዴማ ክትንስእ እዩ። እቲ ዛትንስእ ወሇድ 

ናይቶም ቀዲሞት ቅደሳን ኣእምሮ ዖሇዎ፡ ነቲ ናይዘ ዖመን መንፈስን ምግሊጽን ዛረኴበ፡ 

ዔሊማ ዛመሇሇይኡ፡ ሓቂ ዛዔጣቑ፡ ምውራስ ዛሌማደ፡ ዯው ከይበሌካ ብሓይሉ 

ንቅዴሚት ምግስጋስ ዛሕሊገቱ፡ ጸሊእ ኩለ ሃይማኖታዊ ስርዒትን መሰውእን፡ ሓሇፋ 

ዛኻነ ይኵን ዴማ ብፍሌጠትን ሓይሌን ምንጋፍ ዛእምነቱ ወሇድ እዩ።  

እዘ ፍረ እቲ ዛግሇጽ ናይ መንፈስ ቅደስ ማዔበሌን ተሓዴሶን ዛኻነ ወሇድ፥ ነባሪ ፍታሕ 

ሒ እዩ ዛግሇጽ። እዘ ከኣ እዩ ካብ ካሌኦት ወሇድታት ፍሌይ ዛበሇ ወሇድ ዛገብሮ። 

ከምዘ ዒይነት ወሇድ ቅዴሚ ሕጂ ኣይነበረን ብዴሕሪ ሕጂውን እንተኻነ ኣይክህለን እዩ 

(ዩኤ2፥2)። ያእቆብ ንዮሴፍ ውለዴ እርጋናኡ ስሇዛኻነ ወሇሌ ዛብሌ ቐምሽ ገይሩለ፥ 

ካብ ኩልም ዯቁ ኣብሉጹ ብምፍታው ዴማ ብሕ ሓሇፋታት ኣርእይዎ እዩ። ኣምሊኹ 

ዴማ ነዘ ናይ መወዲእታ ዖመን ወሇድ ካብ ኩለ ቅዴሚ ሕጂ ዛነበረ ወሇድ ንሊዔሉ 
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ፍለይ ብዛኻነ መገዱ ክጓነፎ፥ ብእተፈሊሇየ ውህበቱ ከወቅቦ፡ ብክብሪ ከማዔርጏን 

ብብሕ ዛዒይነቱ ጥበብ ክስሌሞ ይሸባሸብ ኣል።   

ብሃገር ዯረጃ ንክርስቶስ ዛገሌጽ ንኢዴ ኣምሊኹ ዖግህዴ ‚እዘ እዩ እግዘኣብሄር ኣምሊኹ‛ 

እናበሇ ንኣምሊኹ ዖርእዮ ወሇድ ኣብ ዛሓጸረ እዋን ክትንስእ እዩ። ምስ ምትንሳእ እዘ 

ወሇድ ከኣ ስውርን ግለጽን ኣሰራርሓ ኣጋንንቲ ካብ ሱሩ ክብሕጏግ፡ ሲኦሌ 

ክትዛኹትም፡ ምዴሪ ብኹብሪ እግዘኣብሄር ከተዔሇቕሌቕ፡ ሌምዲዉን ሃይማኖታዉን 

ምንቅስቓስ ዔምሩ ክሓጽር እዩ። ከምቲ እተባህሇሌና ዴማ ምዴርና ዯሴት ወንጌሌ 

ክትከውን እያ። እዛኒ ዖሇዎ ዖበሇ ይስማዔ፥ ኣምሊኹ ንረዴኤት ህዛቡ ካብ ፋኑ 

ተንሲኡ ኣል፡ ዖመን ምሕዲስ መጺኡ እዋን ምንቕቓሕ ዴማ ኣብ ቀረባ ርሕቐት እዩ። 

እዘ ዛትንስእ ወሇድ ኣገሌግልቱ ሓያሌ፡ ጽኑዔን መንፈሳውን ብምኽኑ፥ ብሃይማኖታዊ 

ተቓውሞን በቶም ክዒግትዎ ብዛትንስኡን ዯው ዖይብሌን ዖይጽዒዴን እዩ።    

4. ምፍታሕ ጸጋ ህያባት 
 

ምንቕቓሕን ተሓዴሶን፥ ማሕበር ኣምሊኹ ብኵለ እቲ እተቐበሇቶ መንፈሳዊ ውህበትን 

ኣገሌግልታትን (1ቇሮ12 ሮሜ12 ኤፌ4፡11-13) ክትገሌጽ ዯገ እዩ ዖርሕወሊ። ኣብ ኣየራትና 

ዛኴብዴ ናይ ኣምሊኹ ምኹሪ፥ ንኳለ እቲ ቅዴሚ ሕጂ ኣቓሌቦ ዖይሃብናዮ መንፈሳዊ 

ውህበት ከነቃሌበለን ክንጥቀመለን የዑንትና ከብርሆ እዩ። ኣብ ዖመንና ካብቲ ዛትንስእ 

ምንቕቓሕ እተሊዔሇ፥ ትንሳኤ ናይ ኳልም መንፈሳዊ ህያባት ክርአ እዩ። ቤተክርስትያን 

ብኵለ መንፈሳዊ ውህበት ወቂባን ተሰሉማን ንብሓት ብዛማርኹ ጽባቔ ንኹብሪ 

ኣምሊኹ፡ ንምምንዙዔ ጥፉኣት ነፍሳት፡ ንምንቕናቕ መንግስቲ ሰይጣን ብኹብርን ሓቐኛ 

መንነታን ክትገሃዴ እያ። ካብቲ ዛመጽእ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን እተሊዔሇ ዯጊም 

ከይተጠቀምናለ እንኴስሮ ውህበት ጸጋ ኣይክህለን። መንፈስ ጏይታ ብሓይሉ 

ስሇዛንቀሳቐስን ሓይለ ስሇዛገሌጽን ኣብ ቅደሳን ዖል መሇኯታዊ ህያብ ወይ ዒቕሚ 

ንእተዋህበለ ዔሊማ ክሰርሕ እዩ። በዘ ከኣ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ንዖሇዎ ውህበት ክርዴኦን 

ክገሌጾን ኣይክሽገርን እዩ።  

5. ኣብ ምዛርጋሕ ወንጌሌ ፍለይ ተወፋይነትን ምዴሓን ብሓት ነፍሳትን 
 

ኣብ ኣጀንዲ ክርስቶስ ሌዔሉ ምዴሓን ነፍሳት ዛስራዔ ዛኻነ ካሌእ ነገር የሌቦን። የሱስ 

ከብሌዒና ከስትየና፥ ጽቡቕ ክኴዴነና ኣይኯነን ሞይቱ። እዘ ኩለ ከም ዒስቢ ምዴሓን 

ክስዔበና ምኽኑ ሓቂ ክነሱ፥ ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ግና ስሇ ምዴሓን ነፍስና ምኽኑ 
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ክንዛክር የዴሉ። እቲ ዖዴሓነና ጏይታ ንካሌኦት ብኣና ከዴሕን ባህጉ ስሇዛኻነ ዴማ እዩ 

ወንጌሌ ናብ ብዖሊ ምዴሪ ናይ ምዛርጋሕ ተሌእኺ ዛሃበና።  

ሽግር እዙ ዒሇም ብሕ እዩ፥ እቲ መፍትሒ ዴማ ሓዯ እዩ፥ ወንጌሌ መንግስቲ ኣምሊኹ። 

ክርስቶስ የሱስ ብሞቱን ትንሳኤኡን ንዯቂ ሰባት መገዱ ምዴሓን ኣዲሌዩ ኣል። ነዘ መገዱ 

ምዴሓን ናይ ምብሳር ሓሊፍነት ዴማ ናይ ነፍስ ወከፍ ዲግም እተወሌዯ ኣማኒ እዩ። 

እምበኣርሲ ምዛርጋሕ ወንጌሌ ባህ ኣብ ዛብሇና እዋን እነሌዔል ባህ ኣብ ዖይበሇና እዋን 

ዴማ እንሓዴጏ ኣማራጺ ዖይኯነስ፥ ኳሊትና ብትግሃት ክንትግብሮ ዛግብኣና ሰማያዊ 

ትእዙዛ ምኽኑ ምፍሊጥ የዴሉ።  

እቲ ሓቂ እዘ እናኺነ፥ ኣብ ምዛርጋሕ ወንጌሌ ዛርኤ ዖል ሸሇሌትነት ብቓሊት ክትገሌጾ 

ዛከኣሌ ኣይኯነን። ንእተዋህበና ሓሊፍነት ዖንጊዔናዮ ኢና ጸኒሕና። ካብቲ ሾብዒተ 

ቢሌዮን ህዛቢ ዒሇም ዙጊት እቲ 5.7 ቢሌዮን ህዛቢ ብጏይታ ዖይተበጽሐ ክነሱ ዴቃስ 

ሞት ዯቂስና ንርከብ ኣልና። መታን ክንበራበር ዴማ እዩ ኣበየ ሃገራቱ ሓያሌ ናይ 

መንፈስ ቅደስ ማዔበሌ ዛትንስእ ዖል። እቲ ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ዛመጽእ ተሓዴሶን 

ምንቕቓሕን ናይ መበራበሪ ዯወሌ ንኳለ ዴቍስ እዩ። ምንቕቓሕ ኣብ ዖሇዎ ኣብኡ 

ንምዛርጋሕ ወንጌሌ ፍለይ ተወፋይነት ክህለ ብሓት ይበራበሩ እዮም።   

ምንቕቓሕ ምስ ዛመጽእ፥ እቲ ኣብ ሌቢ ብሓት ዛሃሰሰ ሕዴሪ ወንጌሌ ዯጊሙ ክዅሊዔ 

ናይ ግዴን እዩ። ሽዐ በቲ ዖልና ሓይሉ ወንጌሌ ንምዴርና መታን ክንግሇጸሊ እሞ ናብ 

ጽዴቂ ክንመርሓ ምፍታሕ ክኻነሌና እዩ። ተሓዴሶ ሓዴሽን ዖይነጽፍን ኣመሇኹታ ናይ 

ምህናጽ ባህርይ ስሇዖሇዎ፥ ኣመሇኹታና ኣብ ሌዔሉ ወንጌሌ ክቕየርን ክዒሙቕን እዩ። 

የዑንትና ክኴፈት፥ ሓሊፍነትና ዴማ ክንስከሞ ኢና። ሽዐ ብተወፋይነት ከም ሰራዊት ነዙ 

ምዴሪ ብወንጌሌ ክንወራ ኢና። ብሓት ዴማ ናብ መንግስቲ ኣምሊኹ ክምሇሱ እዩ። 

ከምቲ ኣብ ታሪኹ እተራእየ፥ እዋን ምንቕቓሕ እዋን ዒጺዴ ነፍሳት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ 

ምንቕቓሕ ክቀጻጸሌ እንከል፥ ምዴሓን (ምውሓዛ ነፍሳት ናብ መንግስቲ ኣምሊኹ) 

ብብዛሒ እዩ ዛከናወን። እቲ ብምዴሓን ሓንቲ ዛጠፍኤት ነፍሲ እምብዙ ዛሕጏስ 

ኣምሊኹ ዴማ ባህ ክብል እዩ። ንሃገረ ቻይና ከም ኣብነት እንተዴኣ ወሲዴና ምስ ብርቱዔ 

ተቓውሞ ምንቕቓሕ ምስ ጀመረ ኣብ ውሽጢ 20 ዒመት ሌዔሉ 80 ሚሌዮን ሰባት ናብ 

ጏይታ ተጸንቢሮም። ኣብ ሃገረ ጋና’ውን ኣብ 1959 ኣብቲ ን 10 ሰሙናት እተገበረ ወፈራ 

ወንጌሌ ንሰሙን 25 ሺሕ ነፍሳት ናብ ጏይታ ብምምጻእ ኣብ ውሽጢ 10 ሰሙናት ሌዔሉ 

ርብዑ ሚሌዮን ህዛቢ ናብ ጏይታ መጺኡ እዩ። ኣብቲ ብሬንሃርዴ ቦንኬ ተመሪሑ ኣብ 
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ሃገረ ናይጀርያ እተየዯ ምዛርጋሕ ወንጌሌ ዴማ ኣብ ሓዯ ኣገሌግልት ጥራይ 1.3 

ሚሌዮን ሰባት ጏይታ ተቐቢልም እዮም። ኣማን ብኣማን እዋን ምንቕቓሕ እዋን ዒጺዴ 

ነፍሳት እዩ። 

6. ትንሳኤ ብሓት ኣገሌገሌቲ 

ልሚ እተፈሊሇየ ቻናሊት ክንርኢ እንከል እኵሌ ተረፍ ኣገሌገሌቲ ዖሇው ኯይኑ 

ክስምዒና ይኹእሌ እዩ። ግናኴ ምስቲ ንብዖሊ ዒሇም ናይ ምብጻሕ እተዋህበና ተሌእኺን 

ዙጊት ዖይበጻሕናዮ ስፍራን ክነጻጸር እንከል ጌና ብሓት ኣገሌገሌቲ ክትንስኡ 

ከምዖሇዎም ኢና ንርዲእ። ስሇ እቶም ተንሲኦም ኣብ ንጡፍ ዔዮ ዖሇው ኣገሌገሌቲ 

ኣምሊኹ ክብሪ ይውሰዴ። ናይ መንግስቲ ኣምሊኹ ዔዮ ግና ብእኦም ጥራይ ዛዔመም 

ስሇዖይኯነ፥ እቲ ጏይታ እኹሉ ንእኹለ ዒየይቲ ክሌእኹ እዩ። ጏይታ እኹሉ ኣገሌገሌቲ 

ንምትንሳእ ካብ ዛጥቀመልም መገዴታት ሓዯ ዴማ ሪቫይቫሌ ከምኡ ውን ተሓዴሶ እዩ። 

ምንቕቓሕን ተሓዴሶን ኣብ ቤተክርስትያን ዖይዒዪ ሌሙስ ኣካሌ ክርከብ ክሳዔ ዖይክእሌ፥ 

ብርክት ዛበለ ኣገሌገሌቲ ናይ ምትንሳእ  ዒቕሚ ኣሇዎ።  

ካብቲ መንፈስ ቅደስ ብሓይሉ ክዒዪ ዛጀመረለ እዋን ምንቕቓሕ ጀሚሩ ብሓት ንዔዮ 

መንግስቲ ኣምሊኹ ተንሲኦም እዮም። ነቲ 1997 እተየዯ መጽናዔቲ ከም መወከሲ 

እንተዴኣ ወሲዴናዮ ሌዔሉ 1.2 ሚሌዮን ናይ ምለእ ጊዚ ኣገሌገሌቲ ኣብ ብዖሊ ዒሇም 

ነይሮም። እዘ ቁጽሪ ኣብዘ ሕጂ እዋን ብተዒጻጻፊ ዒብዩ ከምዖል ርደእ እዩ። ሕጂውን 

ገና እቲ እኹሉ ብሕ ስሇዛኻነ ዒየይቲ ክትንስኡ ኣሇዎም። ኣብዙ እቶም ዛርካቦም 

ኣገሌገሌቲ ኣብ ፈቐድ ሃገራት ፋሕ ዛበለሊ ሃገርና ኤርትራ’ውን በቲ ዛመጽእ ናይ 

መንፈስ ቅደስ ምንቅናቕ ብሓት ኣገሌገሌቲ ኣብ ውሽጥ ሃገርን ወጻእን ክነቃነቁ እዮም። 

እዙ ብዋሕዱ ብቍዒት ኣገሌገሌቲ ትስቀ ዖሊ ሃገርና ዖመን ካሕሳ ክመጸሊ እዩ። ኣብ 

ከተማ ከይተሓጽሩ ናብ ፈቐድ ገጠራትን ኩልም ብሄራትን ዛወፍሩ ኣገሌገሌቲ ብብዛሒ 

ክቅብኡ እዮም።  

እቲ ብብሓት ናይ ዖመንና ኣገሌገሌቲ ዖይተተንከፈን ዖይተዯፍረን ማእከሊይ ምብራቕን 

ሃገራት ዒረብን፥ ከምቲ ብሓት ነብያት እተነበይዎ፥ ግራትን መፍቶን እቶም ካብ 

ኤርትራ ዛነቅለ ኣገሌገሌቲ ክኴውን እዩ። ንኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ምዔራብን ዛሞተ 

መንፈሳውነት ህይወት ዛዖርኡን ናይ መንፈስ ክርቢት ዛሽርጥጥለን ጀጋኑን ዔጡቃትን 

ኣገሌገሌቲ ካብ ኤርትራ ክፈሌቁ እዮም። ከምቲ ጏይታ እተዙረቦ እተን ሕሰምን ምረትን 

ኤርትራ ዛሰምዒ ሃገራት፥ ዯሃይን መሇኴትን ኤርትራውያን ቅቡኣት ክሰምዒን ጸጋኦም 
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ክምቀሊን እየን። ካብ ሰማይ ዴምጺ ወጺኡ እዩ እሞ ኣብ ምህናጽ ማሕበር ግዱኦም 

ብምግባር፥ ንኣምሊኹ ዛፈሪ ብቍዔ ወሇድ ዛሃንጹን ንህዛቢ ኣምሊኹ ንካሌኣይ ምጽኣት 

ክርስቶስ ዖዲሌውን ዒየይቲ ብብዛሒ ክትንስኡ እዮም።    

7. መንፈሳዊ ነገር ምጽማእን ምጥማይን 

እቲ ብምንቕቓሕን ተሓዴሶን ዛግሇጽ ክብሪ ኣምሊኹ ንእግዘኣብሄርን ናቱ ነገርን ዛያዲ 

ዛኻነ እዋን ክንጸምእ ናይ ምግባር ሓይሉ ኣሇዎ። ምንቕቓሕ፥ መንፈሳዊ ንቕጸትን 

ብዖልካ ነገር ዯው ምባሌን ሓዱግካ ብፍለይ ሃንቀውታ ዛዒሞቐ ነገር ንምርካብ 

ክትጸምእ እዩ ዛገብር። ጏይታ ዛያዲ ክግሇጽን ክሰርሕን፥ ሓዯስቲ ነገራት ክበቑሌ፥ 

መንፈሳዊ ትጽቢትን ሃንቀውታን ኣብ ውሽጥና ይዛራእ። እቲ ዛግሇጽ ናይ ኣምሊኹ 

ምሌኣት ህሊዌ፥ ዯጋጊምና ክብሩን ህሊዌኡን ክንጸምእ እዩ ዛዴርኴና። ከምቲ ኣብ 

መዛ80፥18 ተጻሒፉ ዖል፥ እግዘኣብሄር ሪቫይቫሌ ምስ ዖምጽእ፥ ህዛቡ ናብኡ 

ሰሇዛሇግብ ካብ ኣምሊኹ ክርሕቅ ኣይኯነለን። ‚ሽዐ ባ ኣይክንርሕቕን ኢና፡ ህይወት 
ሀበና፡ ብስምካውን ክንምህሇሌ ኢና።‛ እቲ ኣብዘ ስፍራ ህይወት ሃበና ተባሂለ ተገሉጹ 

ዖል ናይ እብራይስጥ ቃሌ  (חָיָה chayah) ንምንቕቓሕ ዖመሌክት ቃሌ እዩ።  

ልሚ ብሒዯት ነገር ንዒግብ ዖልና፥ ዒብዪ ነገር ስሇዖይርኤና እዩ። ዒበይቲ ናይ ኣምሊኹ 

ግብርታት ክግሇጹ ምስ ዛጅምሩ ግና፥ ስሇቲ እተገሌጸ ንኣምሊኹ ክብሪ ብምሃብ ካሌእ 

ዖይተገሌጸ ነገር ክግሇጽ ክንጸምእ ኢና። ክብሪ ናይ ምርኣይ፥ ሓሳቡ ናይ ምቕባሌ፥ 

ዴምጹ ናይ ምስማዔ፥ ግብሩ ናይ ምግሃዴ ሸውሃትና ክኴፍት እዩ። ምጽማእን ምጥማይን 

ዴማ ኩለሳዔ ፍሪኡ ጽጋብ እዩ። መንፈሳዊ ጽምኣትና ዴማ መንፈስ ቅደስ ካብቲ ክሰርሖ 

ዛጸንሐ ንሊዔሉ ክሰርሕ ዯገ ይኴፍተለን ባይታ የጣጥሓለን እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ 

ንብሕ ግብርታቱ ብኣናን ኣባናን ከግህድ እዩ።  

8. ምፍጻም ትንቢታዊ ቃሌ 
 

እዘ ዖመን፥ መወዲእታ ዖመን ብምኽኑ እቲ ሓያሌ ቅሌጽም ኣምሊኹ ዛገሃዯለ ዖመን 

እዩ። እቲ ኣብዘ ዖመን ዛነብር ወሇድ ፍሌይ ዖብል ነገር ከኣ ተቐባሌን ተዙራብን ትንቢት 

ጥራይ ዖይምኽኑ እዩ። እዜም ኣብዘ ዖመን እንርከብ ወሇድ ፈጸምቲ ትንቢት ኢና። እቲ 

ንብሕ እዋን ብብሓት እተነግረ ተስፋ ኣምሊኹ ብኣና ክፍጸም እዩ። እዘ እቲ 

ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ዛህበና ፍለይ ሓሇፋ እዩ። ኣብ ዖመንና ብሕ ናይ ኣምሊኹ 

ሓሳብ ፍጻሜ ረቡ ክንርእዮ ኢና። ብሓት ብዙዔባ እዘ ዖመን ተዙሪቦም ክነሶም፥ ነዘ 
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ዖመን እናማዔዯው ከየርከብዎ ናብ ሰማያዊት ቤቶም ግዑዜም እዮም። ንሕና ግና ነቲ 

ብብሓት እተነግረ ናብ ፍጻሜ እነምጽእ ወሇድ ብምኽንና ኣዘና ፍለያትን 

ዔዴሇኛታትን ኢና።  

ተሓዴሶ ካብቲ ቅዴሚ ሕጂ ዛነበረ ወሇድ ክፈሌየና እዩ። ትንቢታዊ ቃሌ እንፍጽም 

ተዋጋእቲ፥ ወረስቲ፥ ተናጠቅቲ፥ ገዙእቲ፥ ተስፋ ምቑራጽ ዛበሃሌ ዖይንፈሌጥ፡ እንትርፎ 

ንጸሊእትና ክንወቅዔ ንሓዴሕዴና ዖይንዋቓዔ፥ ቃሌ ዒወትን ምስጋናን ካብ ከናፍርና 

ዖይንፈሉ፡ ብቅንኣት ኣምሊኹ ዛነዴዴ ሌቢ እንውንን ብምኽን ክንመሊሇስ ኢና። ምዴርና 

ብኣምሊኹ ተዖኪራ፥ መሬታን ሃብታን ተፈዊሱ፥ ህዛብና ገጹ ናብ ኣምሊኹ መሉሱ፥ 

ወንጌሌ ክሳዔ ጫፍ ሃገርና ተዖርጊሑ ክንርኢ ኢና። እተነግረሌና ቃሌ ክፍጸም እንከል 

በዑንትና ክንርእዮ ጥራይ ዖይኯነስ ኣብ ምፍጻሙ ዒብዪ ግዯ ክህሌወና እዩ። እቲ 

ንምዴርና እተነግረ ቃሌ ብኣና ኣብ ዖመንና ህያው ክኴውን እዩ። እዘ ዴማ ከምቲ 

ኣቐዱመ ዛበሌኩዎ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ዛህበና ፍለይ ሓሇፋ እዩ። 

9. ምውዲቕ ሃይማኖታዊ ስርዒትን ምንቅስቓስን 
 

ኣብ ታሪኹ ቤተክርስትያን ብተዯጋጋሚ ከምእተራእየ፥ ንማሕበር ኣምሊኹ ብሕ 

ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ሓሳባት ክዛውራ ጸኒሑ እዩ። እዜም ሓሳባት ብእተወሰነ ናይ ታሪኹ 

ኣጋጣሚ ወይ ዴማ ካብ ጽበት ኣእምሮ፥ ብሒዯት ክትግበሩ ይጅምሩ እሞ ናብቲ 

ዛቅጽሌ ወሇድ ብምስጋር ከም መሰረት ኯይኖም ይቅጽለ። እዜም ምስ ምንዋሕ ዒመታት 

ቅኑዔ ዛመስለ፥ ግናኴ መንፈሳዊ ቃና ዖይብልም ሌምዲውያን ሕግታት ክውገደ ግቡእ 

እዩ። ኣምሊኹ እዘ ንምግባር ካብ ዖዲሇዎም ኣጽዋር እቲ ሓዯን ዛበሇጸን ተሓዴሶን ንሱ 

ዛቅሌሶ ምንቕቓሕን እዩ። ተሓዴሶ ኩለሳዔ ጸረ ሃይማኖታዊ ስርዒትን ምንቅስቓስን እዩ። 

ኣብቲ ምሕዲስን ምንቕቓሕን ዖሇዎ ኣብኡ ዔምሪ ሃይማኖት ሓጺር እዩ። 

እቲ ተጠቃሚ ናይቲ ዛመጽእ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ዛኻነ ወሇድ፥ ካብቲ ኣብ ሌዔሉኡ 

እተሇቐቐ ቅብኣት እተሊዔሇ ኣብ ዖመን ኣገሌግልቱ ነባሪ ሇውጢ ከምጽእ እዩ። ንሱ ነቲ 

እዋኑ ዛወዴኤ ሃይማኖታዊ ምንቅስቓስን ኣገሌግልትን፥ ንዛጸንሖ ሓይሌን ጽሌዋን 

ብምቅንጣጥ፥ ኣብዙ ምዴሪ ከይቅጽሌ ከህስሶ እዩ። እዘ ኣረጊት ስርዒት ክነሱ ንነዊሕ 

ግዚያት ኣብ ቤተክርስትያን ኣሳፊሑ እተቐመጠ ሃይማኖት፥ በቲ ናይ ተሓዴሶ ምንቅስቓስ 

ጽሌዋ ኣሌቦ ክኴውን እዩ። ሃይማኖት ነእምሮ ብሓት ዛሓዖ ብብሓት ሰባት ዴማ 

እምነት እተነብረለን እ እንተኻነ፡ ኣብተን ዛጸንሓሇን ዒመታት፥ ውዴቀትን ባርነትን 
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እንተዖይኯይኑ፥ ዔቤት ይኵን ተጨባጢ ኣምሊዉን እዋናዉን ሇውጢ ከምጽእ 

ኣይከኣሇን።  

ሃይማኖት ገዙእ ርእሱ ዛኴኣሇ ስርዒት እዩ። እዘ ስርዒት ኩለ ሳዔ ንሙሴ ጥራይ 

ዖንብብ፡ ንስጋ ጥራይ ዛሃንጽ ብምኽኑ ናብ ውሽጢ መንፈስ ሰብ ሰሪጹ ብምእታው 

ሇውጢ ናይ ምምጻእ ብቕዒት የብለን። ሃይማኖት፥ ምምሕያሽ ዖይብለ ሓዴሽ ነገር 

ክቕበሌ ዖይዯሉ ኣካይዲን እዩ። ሃይማኖት ብመሰረቱ ኣብ ምንዋሕ ዔዴመን ታሪኹን ዯኣ 

እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅደስን እዋናዊ ምግሊጽን ዖይተሰረተ ምንቅስቓስ እዩ። እዘ ከምዘ 

ዒይነት ስርዒት ንምንጻግ ሓዴሽ መንፈሳዊ ምንቅስቓስን እዋናዊ ምግሊጽን በሉሕ ኣብ 

ርእሲ ምኽኑ፥ ኣምሊኹ እንታይ ይብሌ ከይሓተተ ስሇዖይበጽሖ ጥራይ ብካሌኦት 

ንዛመጽእ ዛኻነ ዒይነት መንፈሳዊ ሓሳብ ከውግዛ ቅሌጡፍ እዩ። ተሓዴሶን 

ምንቕቓሕን ክህለ ብግዱ ካብ ኯነ ምሌዋጥ ስርዒትን ምሕዯራን ቤተክርስትያን ክህለ 

ዴማ ናይ ግዴን እዩ። እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ንዖመናት ዛገበሇ ሃይማኖት ክወዴቕ 

ኣሇዎ። ነዘ ዖቀሊጥፍን ክውን ዛገበሮን ዴማ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን እዩ።    

ኣብ ሃገርና ዖሊ ማሕበር ክርስቶስ ክሳዔ ልሚ ነቲ ክትሕዜ ዖሇዋ መንፈሳዊ ቅርጽን ነቲ 

ክትበጽሖ ዛግብኣ መንፈሳዊ ብራኴን ብሰሪ እዘ ሃይማኖታዊ ስርዒትን መሪሕነቱን ኣብ 

ሰማይ ዖል ዯበና እዩ ኯይንዋ። ንሳ ብሰሪ ሃይማኖት ዛዒብሇልም መራሕቲ ንብሓት 

ካብ ኣምሊኹ ዛተዋህብዋ ቅቡኣታ ከሲራቶም (ሌክዔ ንምኽን ቀቲሊቶም) እያ። ምስዘ 

ኩለ ከኣ ጌና ንብሕ ጥፍኣት ክዒዪ እዘ ሃይማኖታዊ መሪሕነት ከሳፍሕ ይዯሉ ኣል። 

ዯጊም ግና ኣምሊኹ ካብ ኣርያም ቃሌ ኣውጺኡሊ እዩ እሞ ቤተክርስትያን ኤርትራ 

ሃይማኖት ብዛዒብሇልም ሰባት ኣይክትመሓዯርን እያ። ሌቢ ኣምሊኹ ብዛረኴቡ 

ሃዋርያዊ መንፈስ ብዛወረሶም ኣቦታት ክትምራሕ፡ ነቲ ክትበጽሖ ዖሇዋ በሪኹ ዴማ ኣብ 

ዛሓጸረ እዋን ክትሓኵር እያ። ኣምሊኹ ነዙ ብብሕ ርኹሰት፡ ብዛተጸናበረ ህይወትን 

ሃይማኖታዊ ስርዒትን እቲ ንጉሳ ዛብህጏ ጽባቔኣ ዛተዯወነ ቤተክርስትያን ሃገርና፥ በቲ 

ዲሕረዋይ ዖመን በቲ ኣብ ሌዔሉ ነብያቱን ሃዋርያቱን ዖቐመጦ ሓያሌ ቅብኣትን ዖጽሪ 

ምግሊጽን ንመሌክዒ ክመሌሶ እዩ። ክሕዴሳ ዖመን ካሕሳ ዴማ ክኻነሊ እዩ። 

10. ሃገራውን ዒሇምሇውን ዛርግሐ (ጽሌዋ) 
 

ጏይታ ንማሕበሩ ዛሃቦ ተሌእኺ ወይ ራእይ ብመሰረቱ ዒሇምሇዊ እዩ። ‚መንፈስ ቅደስ 

ናባትኩም ምስ ዘወርዴ ግና፡ ሓይሉ ኹትቅበለ፡ ኣብ የሩሳላምን ኣብ ኰሊ ይሁዲን 

ኣብ ሰማርያን ክሳዔ ወሰን ምዴሪ ምስክር ክትኯኑኒ ኢኵም..‛ (ግ.ሃ1፥8)። ‚ንስትኩም 



መንፈሳዊ ተሓዴሶን 

 

ገጽ  18  

 

ብርሃን ዒሇም ኢኵም።‛ (ማቴ5፥14)። ‚ንስትኩም ጨው ምዴሪ ኢኵም..።‛ (ማቴ5፥

13)። ሃረርታ ኩለ ፍጥረት ምግሊጽ ዯቂ ኣምሊኹ (ማሕበር ክርስቶስ) እዩ ዛጽበ ዖል 

(ሮሜ8፥18-19)። እዙ ዒሇም ተስፋኣ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ርእሲ ዛኻነ ክርስቶስ 

ብምኽኑ ንምግሊጽ ቤተክርስትያን ትጽበ ኣሊ። እቲ ሓቂ እዘ እናኻነ እንከል 

ስሇምንታይ ኢና ካብታ ዖሇናያ ዜባዊት ማሕበር (local church) ዛሰግር ራእይ 

ዖይብሌና? ነታ ዖልናዮ ማሕበር ከም መበገሲ ብምውሳዴ ናብ ብሕ ስፍራ ናይ 

ምዛርጋሕ ሕሌሚ ስሇምንታይ ኢና ዖየማዔበሌና? እቲ ምኹንያት በቲ ነቶም ቀዲሞት 

ዛሰዒረ ኣረጊት ኣመሇኹታ ስሇዛተሳዔርና እዩ።  

እቲ ንመብዙሕትና ኤርትራውያን ዒብዪ ዛመስሇና ሓሳብ፥ ካብታ ዖሇናያ ዜባዊት ማሕበር 

ዛሰግር ኣይኯነን። ንሓዴሕዴና ክንናኴስ፥ ነታ ጨው ኯይንና ከነመቅራ፥ ብርሃን 

ኯይንና ዴማ ኣብ ሌዔሉ ጸሌማታ ከነብርህ ትጽበየና ዖሊ ዒሇም ረሲዔናያ ንርከብ ኣልና። 

ዛርግሐናን ጽሌዋናን ኣብ ክንዱ እናሓየሇ ዛመጽእ ጽሌዋ ዒሇም ኣብ ማሕበር ክሕይሌ 

ንዔዖብ ኣልና። ኣብቲ ክሳዔ ወሰን ምዴሪ ክንዛርጋሓለ ዛግብኣና እዋን ኣብ ማእከሌና 

ድበይ ድብካ በዘሑ ኣል። ካብዘ ዴኵም ኣመሇኹታን ኣካይዲን ሓራ ከውጽኣና 

ዛኹእሌ መሇኯታዊ ጣሌቃ ምእታው የዴሌየና ኣል። ስሇዘ ዴማ እዩ ተሓዴሶን 

ምንቕቓሕን ካብ ኣምሊኹ ክመጸና ዖሇዎ። እቲ ዛመጽእ ተሓዴሶ ካብ ናይ ጉጅሇ 

ኣተሓሳስባ ኣውጺኡ ብሃገር ዯረጃ ክንሓስብን ናብ ብዖሊ ዒሇም ክንዛርጋሕን፥ ሓይሉ 

ዛኻነና ራእይ ክህበናን ድብና ከስፍሖን እዩ።   

ኣብዘ ዲሕረዋይ ዖመን፥ ጽሌዋ ማሕበር ክርስቶስ ኣብ ኳለ ሸነኹ ናይዙ ዒሇም መታን 

ክሕይሌ፥ ማሕበር ክርስቶስ ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ክትሕዯስን ክትነቅሕን እያ። 

ናብቶም ፈጺሞም ብወንጌሌ ዖይተበጽሑ ዒላታት ምዴሪ ክትዛርጋሕ ምፍታሕ ክኻነሊ 

እዩ። ነቲ ዛዯርበየቶ ቅዴሚ ሕጂ ግዱ ዖይገበረትለ ዒሇምሇዊ ተሌእኺ ከተሌዔል እያ። 

ካብቲ ብሓይሉ ዛወጽእ ምንቕቓሕ ምዴሩ ተፈዊሳ፥ ኣእዲዋ ናብ ኣምሊኹ ዖርጊሓን 

ብኳለ በረኴት ተባሪን ክሳዔ ዖይረኣየ ዖየዔርፍ ዖይጸዒዴ ወሇድ ክትንስእ እዩ። ኣብቲ 

ተሓዴሶ ዛነግሰለ ስፍራ ጽበት ወይ ዴሩትነት ዛበሃሌ ነገር ስፍራ የብለን።  

11. ክፉት ሰማይ  
 
እግዘኣብሄር ንህዛቡ ምስ ዛበጽሕ እሞ ከኣ ክብሩን ሓይለን ምስ ዖንቀሳቕስ ሰማያት 

ኣብ ሌዔሉ ህዛቢ ኣምሊኹ ይኹፈት እዩ። እተኴፍተ ሰማይ ዴማ ብሕ ነገር እዩ 
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ዛርከቦ። ዯሃይ ኣምሊኹ፥ ራእይ፥ ምሌኣት ህሊዌ መንፈስ ቅደስ፥ መሌሲ ጸልት፥ ፍቱሕ 

ኣምሌኺ፥ ክብሪ ኣምሊኹ ምስትምቓር፥ መሇኯታዊ ሓይሌን ቅብኣትን ካሌእን ኯታስ 

ብሕ ነገር ካብ እተኴፍተ ሰማይ ይርከብ እዩ።  

እተኴፍተ ሰማይ ዯሃይ እግዘኣብሄር ስሇ ዖምጽኣሌና ቃሌ እግዘኣብሄር ኣብ ህይወትናን 

ኣገሌግልትናን ኣይውሕዴን። ምንቕቓሕ ንሰማያትና ምስ ዛኴፍቶ ብሕ ምግሊጻትን 

ማእሇያ ዖይብለ ፍሌጠትን እዩ ዛሌቀቕ። ካብዘ እተሊዔሇ ዴማ ምዴሪ ብፍሌጠት 

ኣምሊኹ ትምሊእ። ሰበኹቲ ዛሰብክዎ ስብከት፥ ዖመርቲ ዛዛምርዎ መዛሙር፥ ነብያት 

ዛንበይዎ ቃሌ ይበዛሓልም እዩ። እዘ ኣሰሌካይ ኯይኑ ዖል ምዴግጋም ስብከትን 

መዛሙርን፥ ካብ ናይ መውስቦን ገንዖብን ዖይሓሌፍ ትንቢትን መኴተምታ ክግበረለ 

እዩ። ካብ ፈቐድ ቻናሊት ማእሪርካ ምስባኹ፥ ኩስቶ ከምዘ በሇ ከምቲ እባ ዯገመ ዛብሌ 

ናይ ኣረግቶት ስብከት’ውን ከብቅዔ እዩ። 

እቲ ተጠቓሚ ናይቲ ዛተንስአ ምንቕቓሕ ዛኻነ ህዛቢ ብዯሃይ ኣምሊኹ ምስጋር 

ክኻነለ እዩ። እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ምስ ፍለይ ሓይሉ ብዖግህደ ኣገሌገሌቲ ስሇ 

እንባረኹ፥ ኣምሊኹ ኣብ ማእከሌና ኯይኑ ብቓለ ክመርሓና እዩ። ሽዐ ኣብ መንጏና 

መገዱ ዖይፈሌጥ ሰብ ኣይክርከበናን። ንጹር ናይ ኣምሊኹ ምኹሪ ኣብ ሌዔላና ስሇዛሌቐቕ 

ምዴረበዲና ክሌምሌም፥ ጸሌማትና’ውን ክበርህ እዩ። ሓይሉ ቃሌ ኣምሊኹ ሓሇፋ ማንም 

ጊዚ ኣብ ህይወትናን ኣገሌግልትናን ከነስተማቕሮ ኢና። ኣብ ኩለ ሸነኹ ናይ ናብራና 

ዴማ ምስትውዒሌ ክንረክብ ኢና። ከምኡ ውን ዯሃይ ምስማዔን ፍቓደ ምሌሊይን ከቢዴ 

ኣይክኻነናን እዩ።   

መዒስ እዘ ጥራይ እተኴፍተ ሰማይ ሰይጣንን ዔሊምኡን ብናጽነት ዖይንቀሳቐሱለ ኩነት 

ስሇዛፈጥር፥ እቶም መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ዛካየዯልም ጉባኤታት ኣጋንንቲ ብዒብዪ 

ጭዴርታ ዛወጹለ ስፍራ ክኻኑ እዮም። እቶም ንህይወት ብሓት ዒትዑቶም ሒዜም 

ዛጸንሑ ኣጋንንቲ ክሃዴሙ ስሇዛግዯደ ዴማ፥ ነፍሳት ናብ ዯምበ ጏይታ ብብዛሒ 

ክውሕ እዮም። እታ ኣብ ትሕቲ እተኴፍተ ሰማይ እትመሊሇስ ማሕበር ክርስቶስ፥ 

ንቡር ቅርጻን ግቡእ ስፍራኣን ስሇ እትሕዜ፥ ኣብ ሌዔሉ ግዛኣት ሰይጣን ሓያሌ ዛኻነ 

ነውጺ እያ እትፈጥር። (ብዙዔባ ክፉት ሰማይ ብእኡ ዛርከብ ዒስብን ዛኹፈተለ መጽሓፍ ቅደሳዊ 

ምስጢርን ክትርዲእ ብክፉት ሰማይ ኣርት ሚኒስትሪ ተዲሌዩ ዛቀረበ ጽሑፍ ‚ክፉት ሰማይ‛ ቁ.7 ን ቁ.8 

ተወከስ)  
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12. ምፍዋስ ምዴሪ 

ምንቕቓሕ ኣብ ኣካሌ ክርስቶስ ዛጅምር እ እንተኻነ ኣብኡ እተሓጽረ ኣጀንዲ ግን 

የብለን። እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዛጅምር ናብታ እታ ማሕበር እትርከቦ ከባቢ፥ ሃገርን 

ኣህጉርን እናበሇ ብምዛርጋሕ ኣብ ኣካይዲ እቲ ሕብረተሰብ ዒይነታውን ሱር በተዊን 

ሇውጢ የምጽእ እዩ። ከምቲ ኣብ 2ዚና7፥14 ተጻሒፉ ዖል ኣምሊኹ ንህዛቡ ክበጽሕ 

እንከል ንምዴሮም ይፍውሶ እዩ። ‚እዘ ብስመይ እተሰምየ ህዛበይ ከኣ ትሕት እንተ 
በሇ፡ እንተ ሇመነ፡ ገጸይውን እንተ ዯሇየ፡ ካብ ክፉእ መገደ ዴማ እንተ ተመሌሰ፡ ሽዐ 
ኣነ ብ ሰማይ ክሰምዔ እየ፡ ሓጢኣቶም ከኣ ይቕረ ኹብሇልም፡ ምዴሮምውን 
ክፍውሰልም እየ።‛  

ምንቕቓሕ ምዴሪ ከምዛፍውስ ሃገረ ፊጂ ህያው ኣብነት እያ። ብምኹንያት እቲ ኣብ ፊጂ 

ዛተንስአ ናይ ኣምሊኹ ምንቕቓሕ፣ ኣሽሓት ሰባት ክሳዔ ብዯረጃ ከተማን ዒዴታትን ናብ 

ጏይታ መጺኦም። ኩለ ሓይሉ ጥንቆሊን ባህሊዊ ኣምሌኺ ጣኦታትን ተሳዑሩ፥ ንዖመናት 

ንመንእሰያት ብከንቱነትን ወሌፍታትን ዛገዛኡ መናፍስቲ ተወቒዕም፥ መንእሰያት 

ጥዐያትን ኣፈርይትን ክኺኑ በቒዕም። ንዒመታት እተመረዖን እተበሊሸወን ማያት ሩባ 

ናብ ንቡር ተመሉሱ ተሰታይን ንጹህን ኮይኑ፣ ንዒሰርተታት ዒመታት ዒሳን ካሌእ 

ህይወታውያንን ተሓሪምዎ ዛነበረ ባሕርን ሩባታትን ብዒሳታትን ካሌኦት ናይ ማይ 

ህይወታውያንን ኣዔሇቕሉቑ። ፍረ ከሉኡ ዯሪቑ ዛነበረ ናይ ሕርሻ ቦታታት ብዖራእትን 

ኣእካሌን ኣንጀርቢቡ፣ ሃዱሙን ተሳኢኑን ዛነበረ ናይ ሓጎስ ሃዋሁ ኣብ ገጽ ነፍስ ወከፍ 

ዚጋ ዯሚቑን ጎሉሑን ዛንበብ ኮይኑ። ሓዴነትን ሰሊምን እታ ምዴሪ ኣብ መንፈሳውን 

ማሕበራውን ጽሊታት ኣጉሊዔሉዐ። 

ካሌኣይ ኣብነት ነቲ ኣብ 1904 ብኣገሌግልት ኢቫን ሮበርትስ ኣብ ዌሌስ ዛጀመረ 

ምንቅስቓስ እንተዴኣ ርኢና፥ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሓያሌ ሇውጢ ከምዖምጽኤ ይፍሇጥ። 

ካብቲ በቲ ምንቕቓሕ ዛመጸ ጽሌዋ እተሊዔሇ፥ ገበን ስሇዛወሓዯ ኣብያተ ማእሰርቲ 

ተዒጽየን፥ ኣባያተ ፍርዱ ስራሕ ብምስኣን ጽምዋ ተበሉዏን። ብሓት ኣመናዛርን 

ሰኹራማትን ዛርከብዎም መዔገርገርቲ እታ ሃገር ብብርቱዔ ጓህን ንብዒትን ናብ ጏይታ 

ተመሉሶም። እዙ ብኵለ ነገራ ፈውሲ ዖዴሌያ ዖል ሃገርና’ውን ተስፋኣ ናይ ኣምሊኹ 

ምብጻሕ ጥራይ እዩ። ቀዲማይ ካሌኣይ እንብል ነገር የብሌናን፥ እንኮ ተስፋ እዙ ምዴሪ 

እግዘኣብሄርን ናይ መንፈሱ ምንቅስቓስን እዩ። 
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ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ’ውን ንሃገረ ኡጋንዲ ከም ኣብነት ክንጠቕስ ንኹእሌ ኢና። እታ ካብ 

መግዙእቲ እንግዘዛ ብ1962 ሓራ ዛወጸት ሃገረ ኡጋንዲ፡ ከም ኩሇን ሓርነተን ኣብ 

ተመሳሳሉ ዒመት ዛረኴባ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ማሕበረ-ቁጠባኣ ኣብ ዛኴፍኤ ዯረጃ እዩ 

ዛነበረ። እዙ ሌዔሉ 32 ሚሌዮን ህዛቢ ዖሇዋ ሃገር፥ በቲ እዙ ዒሇም ካብ ዛረኣየቶም 

ዛጨከኑ መራሕቲ ሓዯ ዛኻነ ኢዱ ኣሚን፡ ንሸሞንተ ዒመታት (1971-1979) 

ዖስካሕክሕ ጭካነን ሕሰምን እያ ርእያ። ኣብተን ዒመታት ኢዴ ኣሚን ኣስታት 300,000 

ሰባት ዛበዛሑ ካብዘኦም ነቲ ስርዒት ዛቓወሙ ዚጋታታ ብግፍዑ ተቐቲልም እዮም። 

እቲ ሕሱም መራሒ ኣንጻር ክርስትና ብዛወሰድ መርገጺ ኣብ ሌዔሉ ክርስትያናት እዘ 

ዖይበሃሌ ግፍዑ፥ ስዯትን ሞትን ኣውሪደ እዩ። መጠን ዖይብለ ዴኹነት’ውን ንዚጋታታ 

ናይ ምንባር ተስፋኦም ኣጸሌሚትዎ ከምዛነበረ ይዛከር። 

ኣብዘ ከምዘ እዋን እቲ ሕሰም ዛመረሮ ህዛቢ ኡጋንዲ ፍታሕ ካብ ኣምሊኹ ጥራይ 

ምኽኑ ብምግንዙብ ገጽ ኣምሊኹ ክዯሉ ጀሚሩ። እቶም ካብቲ ከቢዴ መከራ ኣምሉጦም 

ዛነበሩ ኣመንቲ’ውን ኣብ በረታት ብምዴ ብብርቱዔ ምምሊዴ ኣውያቶም ንኣምሊኹ 

ኣስሚዕም። ኣንጻር እቲ ነታ ሃገር ዛገዛኣ ጥንቆሊ፥ ኣምሌኺ ጣኦታትን ስራሕ ኣጋንንትን 

ሓያሌ መንፈሳዊ ውግእ ዴማ ኣዊጆም። እዘ ኣውያት ዴማ ንእግዘኣብሄር ካብ ፋኑ 

ኣተንሲእዎ እዩ። ነዊሕ ከይጸንሐ ዴማ እቲ ውሌቐ መሊ ካብ ስሌጣን ተኣሌዩ ካብታ 

ሃገር ሃዱሙ። እቶም ንእኡ ስዑቦም ዛመጹ ስርዒታት ሚሌቶን ኦቦቴ (Milton Obote) 

(1980-85)፥ ካብ 1986 ጀሚሩ ዴማ ክሳዔ ሕጂ ኣብ ስሌጣን ዖል ፕሬዛዯንት ዮወሪ 

ሙሰቬኒ (Yoweri Museveni) ብናቶም መገዱ ነቲ ናይታ ምዴሪ ኩነታት ክቅይሩ እ 

እንተጸዒሩ ክሳዔ መወዲእታ 90ታት ክመጽእ ዛከኣሇ ፍታሕ ኣይነበረን። ኣብ 1999 

እተየዯ ጸብጻብ ከምዛሕብሮ ኣብ ርእሲ እቲ ዛነበረ ቁጠባዊ ቅሌውሊው ሇበዲ ሕማም 

ኤይዴስ 33 ሚእታዊት ብምንባሩ፥ እቲ በዘ ሕማም ዛመውትን ዛዛኹትምን ብቍጽሪ 

ኣዛዩ ብሕ እዩ ዛነበረ።  

ዴሕሪ ብሕ ጸልትን ዋጋ ምኹፋሌን ግና ኣብ መፋርቕ 90ታት ሓያሌ ምንቕቓሕ ኣብ 

ቤተክርስትያን ክጏሃሃር ጀሚሩ። እቲ ዛጀመረ ምንቕቓሕ ንብዖሊ ሃገረ ኡጋንዲ ክትንክያ 

ስሇዛጀመረ ዴማ ዴሕሪ ሚሇንዮም (2000) ኩለ ሸነዊ ሇውጢ መጺኡ። ንኣብነት 

ንሕማም ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይዴስ እንተወሲዴና ኣብ 2003/2004 ብእተገብረ ጸብጻብ ካብ 

33% ሚእታዊት ናብ 4% ወሪደ። እዘ ክኴውን ዛከኣሇ እታ ብምንቅስቓስ መንፈስ 

ቅደስ ሓያሌ ጽሌዋ ትፈጥር ዛነበረት ቤተክስርትያን፥ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ናይ 
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ባህርይ ሇውጢ ከተምጽእ ብምኹኣሊ እዩ። እቲ ህዛቢ ካብ ፍኑው ስጋዊ ርክብ ክሕረም፥ 

ሓዯ ምስ ሓንቲ ክጸንዔ ተራእዩ እዩ።  

ፕረዘዯንት ዩወሪ ሙሰቨኒ፡ ንለኣሊዊ ስሌጣን ኣምሊኹ ብምእማን ኣብ ቅዴሚ ህዛቡ 

ቀሪቡ ‚ንኡጋንዲ ኣምሊ እግዘኣብሄር እዩ‛ ኢለ ብምእዋጁን ብመራሕቲ ቤተክስርትያን 

ተሓጊ ቃሇ መሓሊ ብምፍጻሙን መንግስቲ ጸሌማት ብሕ ካብ መርበባቱ ተበታቲክዎ 

እዩ። ዴሕርቲ ኣዋጅ ዴማ ቤተክስርትያን ፍለይ ናጽነት ስሇዛረከበት ብሓያሌ ናህሪ 

ተዖርጊሓ እያ። ዲግም ብእተወሌዯት ሚኒስተር ዛምራሕ ‚ሚኒስትሪ ስነ-ምግባርን 

ሞራሌን‛ ዴማ ተመስሪቱ። ከም ውጽኢት ዴማ ባይቶ እታ ሃገር ኣኸባኡ ብጸልት 

ክፍሌም ጀሚሩ። እቲ ሳዔሪሩ ዛነበረ ገበን ዴማ ብ70% ነክዩ። ቁጠባ እታ ሃገር ርኡይ 

ሇውጢ ከምጽእ ጀሚሩ። እዙ ንዛበዛሐ ካብ ፖሉሲታታ ምስ መንፈሳውያን መራሕቲ 

ብምዛታይ እትነዴፍ ሃገር ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍሊይ ከኣ ኣብ ዜባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዖሇዋ 

ጽሌዋ ግሁዴ እዩ። እታ ትማሉ ብኩናት ትሕመስ ዛነበረት ሃገር ልሚ ንካሌኦት ኣብ 

ኩናት እተጸምዲ ሃገራት ናብ መኣዱ ዖተ እናምጽኤት ዔርቂ እትወርዴ ሃገር ኯይና ኣሊ። 

ትማሉ ዚጋታት ኣስተርሕዮም ዖይነብሩሊ ሃገር ልሚ ዚጋታት ካሌኦት ሃገራት ከይተረፈ 

ዖጽሌለሊ ርግእቲ ሃገር ኯይና ኣሊ። እዘ ኩለ ዴማ ፍረ እቲ ኣብታ ሃገር ዛነቶገ 

ምንቕቓሕ እዩ። (ዛያዲ ሓበሬታ ንምርካብ Herald of His Coming, August 2004 

ተወከስ)። 

ከምቲ ፓስተር ድ/ር ቶልሳ ጉዱና ዛበሌዎ ቤተክርስትያን ክትፍወስ እንከሊ 

ቤተመንግስቲ ይፍወስ፥ መራሕቲ ማሕበር ምስ ዛጥዔዩ መራሕቲ ሃገር ዴማ ይጥዔዩ 

እዮም። ናይዙ ፈውሳ እንናፍቕ ሃገርና ኤርትራ ብሌጽግናኣ፥ ርግኣታን ሌዔሌናኣን ካብቲ 

ናይ ኣምሊኹ ምብጻሕ እዩ ዛመጽእ። ኣምሊኹ ንቤቱ ምስ ዛበጽሕ መሬትና፥ ባሕርና፥ 

ኣየርና ክፍወስ እዩ። ሽዐ ህዛብና ካብቲ ፋሕ ዛበል ምዴሪ ክምሇስ ምስ ስዴራቤቱ 

ክሟሙቕ እዩ። እቲ ዛዒበየ ሃብቲ ሃገር ምኽኑ ዛእመነለ መንእሰይ፥ ኣፍራይ ዚጋ 

ዛኴውን ብምንቕቓሕ ምዴርና ምስ እትፍወስ እዩ። እምበኣር ቅደሳን ተስፋ እዙ ሃገር 

ዒብዪ፥ እቲ ተስፋ ዛሀበ ዴማ እሙን እዩ እሞ ኣብ መሓሇዊና ንቑም። እታ ብሕ 

ንብዒት ዛፈሰሰሊን ብርኪ ብሓት ኣቦታትን ኣዳታትን እተኴፍሇሊ ሃገር ክትፍወስ ኣብ 

ቀረባ መጻኢ ክንብጻሕ እያ። እቶም ብጸልቶም ‚ኤርትራ‛ እናበለ ናብ ጏይታ እተኣከቡ፥ 

ከም እኒ ፓስተር ተወሌዯ ሓይልም ዴማ፥ ፍረ ጸልቶም ህዛቢ ብበረኴት ክስሇም፥ 

ንሶም ዴማ ካብቲ ብዖይ ዒስቢ ዖይሓዴግ ኣምሊኹ ሰማያዊ ኣኹሉሌ ክቕበለ እዮም።  
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መእተዊ 

እቶም በብእዋኑ ዛመጹ ተሓዴሶታትን ዛተንስኡ ምንቅሳሳትን ዖሕሌፉሌና መሌእኹቲ 

ዒብዪ እዩ። ንምምጽኦም እተከፍሇ ዋጋ እንታይ እዩ? እቲ ዛነበሮም ሃጓፍ ከ እንታይ 

ይመስሌ? ቐጻሌነት ክህሌዎም ክንገብሮ ዛግብኣና ነገር እንታይ እዩ? ንዛብለ ሕቶታት 

ንምምሊስ ብዙዔባ እቶም ዒበይቲ ዛበሃለ ምንቅስቃሳት መሰረታዊ ሓሳብ ምጭባጥ 

የዴሉ።  

ናብ ዛርዛር ቅዴሚ ምእታወይ ዴማ እቲ ‚ምንቅስቓስ‛ ዛብሌ ቃሌ ዖሇዎ ትርጉም 

ክንርኢ እፈቱ። ምንቅስቓስ ማሇት ኣካይዲ፥ ዒይነታዊ ሇውጢ፥ ሰውራ (መሰረታዊ 

ሇውጢ ንምምጻእ ዛካየዴ ጉዔዜ)፥ ተሓዴሶ፥ ኣተኩሮ…. እዩ።  

እቲ ሓዯ ምንቅስቓስ ነቲ ካሌእ ስዑቡ ብምምጻእ፥ ኣብ ሌዔሉ እቲ ኣቐዱሙ ዛጸንሐ 

እዋናዊ ሓሳብ ኣምሊኹ ብምውሳኹ፥ ብሕ ዛሃሰሱ ነገራት ናብ ቅርዒት ኣውጺኡ እዩ። 

እቲ ቐዱሙ ዛመጸ ነቲ ስዑቡ ዛመጽእ ዛሓየሇ ምንቅስቓስን ተሓዴሶን መሰረት 

ብምኽን ኣገሌጊለ እዩ።  
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ምዔራፍ ሓዯ 

ተሓዴሶ ማርቲን (ምንቅስቃስ ፕሮቴስታንት) 
 

ዘ ምንቅስቓስ ብተወሊዱ ጀርመን ካብ ጉጅሇ ኣጎስቲናውያን፥ ወዱ 27 ዒመት 
ካህን ናይ ካቶሉክ ቤተክርስትያን ዛነበረ ማርቲን ለተር፥ ኣብ 1517 ዛጀመረ 
ኯይኑ ‚ሰብ ብእምነት ብጸጋ እዩ ዛዴሕን (ዛጸዴቕ)‛ዛብሌ ኣምር ዛሓዖ እዩ። 

እዘ ምንቅስቓስ ምንም’ ሃጓፋት እንተነበሮ ንኩለ እቲ ዴሒሩ ዛመጸ ተሓዴሶ ማሕበር 
ዴሌደሌ መሰረት ዖንጸፈ ፈሊምን ወሳንን ተሓዴሶ እዩ። እቲ ዛነበሮ ሃጓፍ ዴማ በቶም 
ብዴሕሪኡ ዛመጹ ምንቅስቃሳት እናተመሌኤ ኣብዘ ዯረጃ እዘ በጺሕና ኣልና። ነዘ 
ተሓዴሶ ብዛግባእ ንምርዲእ ዴሕረ ባይታኡ ምፍታሽ ኣገዲሲ ስሇዛኻነ፥ ገሇ ሒዯት 
ሓሳብ ክንርኢ ኢና።  
 
ማርቲን ለተር ንተሓዴሶ ክትንስእ እንከል ብዖይካ ሒዯት ክፋሌ ብዖል ኤውሮጳ 
ብካቶሉካዊት ቤተክርስትያን እተመሌኤ እዩ ነይሩ። እቲ ከባቢ ይኵን እታ ኣብቲ ጊዚ 
ዛነበረት ቤተክርስትያን ዴማ ኣብ ትሕቲ ምለእ ምሕዯራን ምሌክን ጳጳሳዊ ስርዒት ዴማ 
እያ ዛነበረት። ኣብ መንጏ ሃይማኖትን ፖሇቲካን ዖል ፍሌሌይ ክርአ ክሳዔ ዖይክእሌ ኩለ 
እተጸናበረ እዩ ዛነበረ። ካብዘ ምጽንባር እተሊዔሇ ዴማ ዛኻነ ሰብ ኣብ ካቶሉካዊት 
ቤተክርስትያን ጌጋ ምህሮ ምሂሩ ተባሂለ እንተዴኣ ተኴሲሱ፥ መንግስቲ እዩ ናይ ሞት 
ፍርዱ ዛብይነለ። ኣብ ሌዔሉ መንግስትን ፖሉሲኡን ዛኻነ ተቃውሞ ንዖርኣየ ሰብ ዴማ 
ቤተክርስትያን ተወግዜ ከምዛነበረት ታሪኹ ይሕብር። እዘ ከኣ ቤተክርስትያን ክሳዔ 
ክንዯይ ተጸናቢራ ከምዛነበረት እዩ ዖርእየና። 
 
እቶም ኣብቲ ጊዚ ዛነበሩ ኣቕሽሽቲ ረብሓታቶም መታን ከይትንከፍ እቲ ዛነበረ 
ዖይእሩም ኣካይዲ ቤተክርስትያን ከምዖሇዎ ክቕጽሌ እዮም ዛዯሌዩ ዛነበሩ። ብፍሊይ 
እቶም ጳጳሳት ነቶም ኣበየ ገዲማቱ ዛርኴቡ ኣቕሽሽቲ ኣዛዩ ከቢዴ ናይ ስነ ስርዒት 
(ዱስፕሉን) ስጉምቲ (መቅጻዔቲ) ብምውሳዴ የፈራርህዎም ከምዖነበሩ ይፍሇጥ። ታሪኹ 
ከምዛሕብሮ ብሓት ካህናት ኣብ ዛሙት ኣትዮም ብሕቡእ እናተወሸሙ ሓጢኣት 
ዛሊመደለ እዋን እዩ ነይሩ። እዘ በቶም ብሓት ዛፍሇጥ ክነሱ፥ ንረብሓ እቶም 
ሊዔሇዎት መራሕቲ ዛትንክፍ ኯይኑ ስሇዖይተረኹበ ሸሇሌ ይበሃሌ ነይሩ።  
 
ብተወሳ ኣብቲ ማርቲን ንተሓዴሶ ዛተንኣለ እዋን ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ብመገዱ 
ዮሃንስ ቴትዛሌ ዛበሃሌ ቀሺ፥ ስርየት ሓጢኣት ይህብ እዩ እተባህሇለ ካርዴ ወይ ምስክር 
ወረቀት ትሸይጥ ነይራ። እቲ ካርዴ ዋሊ ነቶም ሞይቶም ናብ ሲኦሌ ዛኣተው ከይተረፈ 

እ 
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ናብ ገነት ክኣትው ዔዴሌ ዛህብ እዩ እናተባህሇ ይጉስጏሰለ ስሇዛነበረ፥ ብሓት ንዛሞቱ 
ወገናቶም ይገዛኡልም ነይሮም። እቲ ካብ ሽያጥ ካርዴ ዛርከብ ገንዖብ ዴማ ነቲ ኣብቲ 
እዋን ዛህነጽ ዛነበረ ‚ካቴዴራሌ ጴጥሮስ‛ ንምዛዙምን ንመኹፈሉ ዔዲ እታ ማሕበርን 
ይውዔሌ ነይሩ። እዘ መንፈሳውነት እተጏሌበበ ርኵስ ንግዱ ወይ ሸፈጥ ዴርትን 
ምለእ ዯገፍን ሮማዊ ጳጳስ ስሇዛነበሮ ብሓት ክቃወምዎ ይኹእለ ኣይነበሩን። ማርቲን 
ለተር በዘ ነገር ይጉሂ ከምዛነበረ ዴማ ይዛረብ። ብርግጽ ተሓዴሶ ከካይዴ ዛገበሮ እቲ 
ሕዴገት ሓጢኣት ይህብ እዩ እናተባህሇ ዛሽየጥ ዛነበረ ካርዴ ዋሊ ኣይኵን፥ በዘ 
ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ተግባር ብውሽጡ ይሓምም ከምዛነበረ ግና ሓቂ እዩ። 
 
ኣብቲ ጊዚ’ቲ ኣብ ማእከሌ እታ ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ናይ ሇውጢ ኣንፈት ዖርእዩ 
ሒዯት ጉጅሇታት ነይሮም እዮም። እቶም ጉጅሇታት ‚ቤተክርስትያን ብጳጳስ ዖይኯነስ 
ብጉባኤ ክትማሕዯር ኣሇዋ‛ ዛብሌ ዴላት እዩ ነይርዎም። ብተወሳ ስሌጣን ጳጳሳትን 
ካህናትን ምለእ ብምለእ ኣብ ትሕቲ ስሌጣን መጽሓፍ ቅደስ ክግዙእን እታ ቀዲመይቲ 
ናይ ሓዴሽ ኪዲን ማሕበር (ኣብ ግብረ ሃዋርያት ዖሊ) ክትምሇስ ዛምነዩን ናይ ሇውጢ 
ዴላት ዖሇዎም ካህናትን ተራ ህዛብን ነይሮም እዮም። ማርቲን ለተር ዴማ ሓዯ ካብዜም 
ጉጅሇታት እዩ ነይሩ። እዜም ጉጅሇታት ዴሒሮም ‚ፕሮቴስታንት‛ (ተቃወምቲ፥ እምቢ 
ዛበለ) ተባሂልም እተሰመዩ እዮም።  
 
እቲ ናይዘ ምንቅስቓስ ጀማሪ ዛኻነ ናይ ተሓዴሶ ሰብ ማርቲን ለተር፥ ጌና ብንኡስ 
ዔዴሚኡ እዩ ፈሊሲ ንምኽን ርእሱ ወፍዩ። ኣብቲ ጊዚ ብሓት ነታ ናይ ቀዯም 
ቤተክርስትያን ዛናፍቑን ምሕዲስ ካቴሉካዊት ቤተክርስትያን ዛዯሌዩን ጉጅሇታት 
ነይሮም እዮም። እቲ ለተር ዛመረጾ መገዱ ሃይማኖት ብሕ ክትጸውም፥ ነዊሕ ሰዒታት 
ክትጽሉ፥ ካብ ሓጢኣት ክትርሕቕን ከየቋረጽካ ብሓጢኣት ክትንሳሕን ዛጠሌብ እዩ 
ዛነበረ። ለተር ኩለ እቲ ዛገበሮ ዛነበረ ነገር ክሳዔ ክንዯይ ሓጥእ ባህርይ ከምዖሇዎ 
ክርዲእ ኣኹኢሌዎ እዩ። ብመጠን እቲ ሓጥእ ምኽኑ እተረዴኦ፥ እሞ ከኣ እቲ ዛፍጽሞ 
ስርዒት ሃይማኖት፥ ግቡእ ምሊሽ ክቕርበለ ዖይክእሌ ብምኽኑ በቲ መገዱ ተስፋ ይቖርጽ 
ከምዛነበረ ይፍሇጥ። ንሱ ከምዘ ኢለ እንከል ኣብ 1508 ናይ ክህንነት ማዔርግ ተቐቢለ 
ትምህርቲ ሃይማኖት ክምህር ጀሚሩ። ኣብ 1512 ዴማ ናይ ድክትሬት መዒርግ 
ብምርካብ፥ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዊተንበርግ ብትምህርቲ ስነ መሇኯት ከገሌግሌ ተመዘ።  
 
ንሱ ኣብዘ ሞያ እንከል ዴማ እዩ ናይታ ዛነበረሊ ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ዖይቅኑዔ 
ኣካይዲ ጏሉሑ ክርኣዮ (ክስወጦ) ዛጀመረ። ኣብዘ ዩኒቨርስቲ ኯይኑ ዴማ ኣብ ብሕ 
ናይ ካቶሉክ ድክትሪን ሕቶ ከቕርብ ጀሚሩ። ብፍሊይ ከኣ ጽዴቂ፥ ንስሓን ምዴሓንን 
ዛብለ ሓሳባት ብሕ ሕቶታት ይፍጠረለ ብምንባሮም፥ ኣብኦም ኣዴሂቡ ክፈሌጥ 
ፋሕተርተር ይብሌ ነይሩ። እግዘኣብሄር ዴማ ነቲ ብሕቶ ተወጢሩ መሌሲ ከናዱ 
ሃንቀው ዛብሌ ዛነበረ ማርቲን፥ ናብ ምዴሓን ዛመርሖ ምግሊጽ ዛሃቦ ኣብዘ እዋን እዩ። 
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እቲ ሌቢ ሰብ ነቲ ቅኑዔ ነገር ከናዱ፥ በቲ እናኻነ ዖል ዖይቅኑዔ ነገር ዴማ ተስፋ ክቖርጽ 
ክጅምር እንከል ዛረዴእ ኣምሊኹ መንፈሳዊ ብርሃን ሂብዎ እዩ።   
 
ማርቲን ለተር፥ ናይ ጽዴቂ ጽምኣት ስሇዛነበሮ ኣብ ካቴዴራሌ ኣብ ሌዔሉ እተሰባበረ 
ጠራሙዛ ብብርኩን ኢደን እናሰጏመ ስሇ በዯለ ምሕረት ክረክብ ብተዯጋጋሚ ይጽዔር 
ነይሩ። እዘ ክገብር እንከል እቲ ጥርሙዛ ንኣካሊቱ ስሇዛጠባብሖ ዯም ብብዛሒ ይፈሶን 
ብርቱዔ ቃንዙ ይስምዕን ነይሩ። ኣብ ከምዘ ናብ ጽዴቂ ዖይመርሕ ከቢዴ መዋጥር ናይ 
ስርዒት ሰብ ኣብ ዛነበረለ እዋን ዴማ እዩ ካብ ሰማይ ‚ማርቲን ለተር ጻዴቅ ብእምነት 
እዩ ዛነብር‛ ዛብሌ ዯሃይ ዛሰምዏ። እቲ ን ሮሜ1፥17 መሰረት ዛገበረ ዴምጺ ንህይወት 
ማርቲን ፍጹም እዩ ሇዊጥዎ። ማርቲን በቲ ዛሰምዕ ዴምጺ ኣምሊኹ ሓዴሽ ብርሃን 
ስሇዛረኴበ፥ ምዴሓን ወይ ሕዴገት ሓጢኣት ንምርካብ ዛገብሮ ንዛነበረ ስርዒት 
ብኡብኡ እዩ ኣቋሪጽዎ። ካብ ሓጢኣት ምንጻህ ብዯም እቲ ገንሸሌ ጥራይ ከምዛኻነ 
ኣሚኑ ምቕባለ ንዔኡን ነቲ መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቂ ዛሰመርዎ ብጾቱን ክሳዔ ሞት ዖስዔብ 
ከቢዴ መከራን ስዯትን ዋሊ የስዔበልም እንተነበረ ክሳዔ መወዲእታ ጸኒዕም እዮም። 
ክንዱ ዛጸንዐን ዛተብዐን ዴማ ንማሕበር ክርስቶስ ተሓዴሶ ኣግዘሞሟ። ገሇ ካብኦም 
እናረኣዩ እናሰምዐ ብሓዊ ዛነዯደ ክኻኑ እንከሇው፥ ገሇ ዴማ ኣብ ጉንዱ ተኣሲሮም 
እተሰውኡ ይርከብዎም።  
 
እቶም ከም ማርቲን ለተር ናይ ሇውጢ ኣንፈት ዛነበሮም እሞ ብምኹንያት እቲ ዖርኣይዎ 
ተቓውሞ ‚ፕሮቴስታንት‛ እተሰመዩ ሰባት፥ ኣብቲ መጀመርታ ሓዯ መርገጺ ዋሊ 
ኣይንበሮም፥ ብሓባር ሇውጢ ይጸምኡ ከምዛነበሩ ኣቐዱምና ርኢና ኣልና። ዴሕሪ እቲ 
ብማርቲን ለተር ዛመጸ ተሓዴሶ ግና ምስ ጊዚ ፍሌሌያቶም ከጽብቡ ክኢልም እዮም። 
ነዘኣቶም ብመንጽር እቲ ዛነበሮም ፍሌሌይ ኣብ ክሌተ ኢና እንመቕልም። 

o እቶም ሓዯ መንግስታዊ ሃይማኖት (ሃይማኖታዊ መንግስቲ) ኣል ኢልም 
ዛኣምኑ ኯይኖም፥ ስሌጣን ጳጳሳት ዛቕበለን ህጻናት ከምቲ ካቶሉካዊት 
ቤተክርስትያን ትገብሮ ዛነበረት ክጥመቑ ኣሇዎም ዛብሌ መርገጺ 
ዛነበሮምን እዮም። እዘኣቶም መጠናዊ ምትዔርራይ ጥራይ ክትግበር 
ዛጠሌቡ እዮም። 

o እቶም ካሌኣይ ጉጅሇ ዴማ ኣናባፕቲስት (ዲግመ ኣጥመቕቲ) ዛበሃለ 
ኯይኖም ናይ ህጻናት ጥምቀት እኵሌ ኣይኯነን፥ ስሇዘ ህጻናት ምስ 
ጏበን እምነት ምስገበሩን ዯጊሞም ክጥመቑ ዛገብሩ እዮም። መሰረት 
እምነቶም ምዴሓን ብእምነት ብጸጋ ጥራይ እዩ ዛብሌ ኯይኑ፥ 
ቤተክርስትያን ናይቶም ዲግም እተወሌደ ሰባት ምትእኹብ ምኽናን 
ኩልም ኣመንቲ ካህናት እዮም ኢልም ዛቕበለን እዮም። 
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ካብ ኣጀማምራ ናይዘ ምንቅስቓስ ዒብዪ ነገር ኢና እንምሃር። ኩለ ሳዔ በቲ ዖይዒገብናለ 
እሞ ከኣ ብኣምሊኹ ኣብ መንፈስና ዛፍጠር ሕቶ፥ መሇኯታዊ ምሊሽ ንምርካብ ንጽዔር 
እንተዴኣ ሃሉና ካብ ሰማይ ምሊሽ ክንረክብ፥ ንወሇድታት ዛኴውን ብርሃን ዴማ 
ክንቕበሌ ርጉጽ እዩ። በቲ ዛኣተናዮ ነገር ከይዒገብና ነቲ ክመጽእ ዖሇዎ ሃንቀው ምባሌ 
የዴሉ። ማርቲን ሃንቀውታኡን ንሕቶኡ ምሊሽ ንምርካብ ዛገበሮ ጻዔርን ተሓዴሶ እዩ 
ወሉደለ። ስሇዘ ንሕና’ውን ልሚ በቲ ኣብ ምዴርናን ማሕበር ክርስቶስን ክመጽእ ኣሇዎ 
እንብል ነገር ዋጋ ክንከፍሌ፥ ንኣምሊኹ ክንዯሌን ናይ ሰማይ ጣሌቃ ምእታው ክንናፍቕን 
ይግባእ።  
 
ኣብ መወዲእታ መራሒ እዘ ምንቅስቓስ ካብቲ ክሳዔ መወዲእታ ጸቂጡ ዛምሃረለ እሞ 
በቲ ንሱ ዛመርሖ ዛነበረ ናይ ተሓዴሶ ምንቅስቓስ ናብ ማሕበር እተመሌሱ 
መሰረታውያን ነጥብታት እንታይ እንታይ ከምዛኻኑ ክንርኢ ኢና።   

 

1. ብእምነት ብጸጋ ጥራይ ምጽዲቕ 

ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ንገዙእ ርእሳ ምዴሓን 

ኣምሊኹ እተከፋፍሌ ማእከሌ ብምሕሳብ፥ ኣብ ምህናጽ ካቴዴራሌ እጃሞም ዛገብሩ፡ 

ዛጥመቑ፡ ቅደስ ቁርባን ዛወስደን ኣብ ሃይማኖታዊ ነገራታ ዛሳተፉን ጥራይ 

ከምዛዴሕኑ ገይራ እያ ትሰብኹ ዛነበረት። ኣብ ከምዘ እዋን እቲ ናይ ተሓዴሶ ሰብ 

ለተር፥ ምዴሓን ብእምነት ብጸጋ ጥራይ ከምዛኻነ ነቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ ብንጹር 

ዛሰፈረ ሓቂ ብትብዒት ሞጊቱለን ንብሓት ናብዘ ሓቂ ከምጽኦም ክኢለን እዩ። 

  

2. መሇኯታዊ ስሌጣን ጽሑፋት 

ለተር ኣብ ዛተንስኣለ እዋን ይኵን ቅዴሚኡ ኣብ ዛነበረ እዋናት ካቶሉካዊት 

ቤተክርስትያን ነቲ ናታ ትምህርቲ፥ ማዔረ መጽሓፍ ቅደስ ስሌጣን ከምዖሇዎ 

ትሓስብን ትምህርን ነይራ። ከምኡ ውን መጽሓፍ ቅደስ ብቋንቋ ሊቲን ጥራይ 

ተታሒ እቲ ህዛቢ ናብ ቀጽሪ ቤተክርስትያን (ካቴዴራሌ) ብምምጻእ እታ 

ማሕበር ከምዛተርጏመትለ ጥራይ ተቐቢለ ክጓዒዛ ተገዴዴ ነይራ። ለተር ግን 

መጽሓፍ ቅደስ ናይ ኣምሊኹ ናይ ገዙእ ርእሱ ቃሌ ከምዛኻነን፥ በይኑ ጥራይ 

ተቐባሌነት ዖሇዎ ምኽኑን ብምምሃር ነቲ ኣብ ቋንቋ ሊቲን ጥራይ እተሓጽረ 

መጽሓፍ ቅደስ ናብቲ ናይ ሃገሩ ቋንቋ ብምትርጓም ዛኻነ ሰብ ከምዖንብቦ ገይሩ።  
 

3. ማእከሊይነት ናይ የሱስ 

ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን፥ ንቅደሳን መሊእኹትን ዛሞቱ ቅደሳን ሰባትን ብሓፈሻ 

ንማርያም ዴማ ብፍሊይ ከም ኣማሇዴቲ ብምውሳዴ ዖይግብኦም ክብሪ ንምሃብ ናይ 
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ጸጋ ስግዯት ይግብኦም እዩ ብምባሌ ትመሊሇስ ከምዛነበረት ይፍሇጥ። እቲ ናይዙ 

ማሕበር ኣካይዲ ሓሇፋ ኣምሊኹ ንሰባት፡ ሌዔሉ ፈጣሪ ንፍጡር ክብሪ ዛህብ ኣብ 

ዛነበረለ እዋን ዴማ እዩ፥ እቲ ናይ ተሓዴሶ ሰብ ለተር ተንሲኡ ንክርስቶስ 

ዖማእከሇ ክርስትና ዛሰበኴ። ለተር እቲ ዖገዴስ ሓዯን እንኮን ንሱ ከኣ ክርስቶስ 

የሱስ ከምዛኻነ ብዒውታ ብምምሃር ንብሓት ካብ ዴንቍርና ኣናጊፍዎም እዩ።   

 

4. ብዖይ መንጏኛ ካህን ናብ ኣምሊኹ ምእታው  

ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ጵጵስና ዛጸቐጠ ኣካይዲ ስሇዛነበራን፥ ንጳጳስ ዯረት 

ኣሌቦ ስሌጣን እትህብ ብምንባራን ኣብቲ ጊዚ እቲ ኣብ መንጏ እቶም ካህናትን 

(ኣቕሽሽቲ) ተራ ሰባትን ገፊሕ ጋግ እዩ ነይሩ። እዘ ናይ ተሓዴሶ ሰብ ለተር ግና 

ብቃሌ ኣምሊኹ ዛበርሃለ ብርሃን ነይሩ። ንሱ ከኣ ሓዯ ዖገሌግሇለ እቲ ካሌእ ዴማ 

ዛዔዖበለ ኣካይዲ ወይ ዴማ ካህናት ንጸጋ ኣምሊኹ ከም ኣከፋፈሌቲ ካሌኦት ዴማ 

ከም ተቐበሌቱ ዛረኣዩለ ኣካይዲ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ከምዛኻነን ነፍስ ወከፍ 

ኣማኒ ብዖይ መንጏኝነት ካህን ብቐጥታ ናብ ኣምሊኹ ምእታው ከምዛኹእሌን እዩ። 

 

5. መጽሓፍቲ ኣፖክሪፋ ቃሌ ኣምሊኹ ከምዖይኯኑ 

ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ርእሲ እቲ በቶም ቀዲሞት ቅደሳን ቅቡሌ ዛነበረ 

66 መጻሕፍቲ ብምውሳኹ እትግሌገሇልም መጻሕፍቲ ነይሮምዋ እዮም። እዜም 

መጻሕፍቲ ብ ‚ኣፖክሪፋ‛ እዮም ዛፍሇጡ። እዜም ብ ‚ኣፖክሪፋ‛ ዛፍሇጡ 

መጻሕፍቲ፥ ዴሕሪ ብለይ ኪዲን ቅዴሚ ሓዴሽ ኪዲን ከምዛነበረ ዛንገረለ ብ ‚ናይ 

ጸሌማት ዖመን‛ ወይ ዴማ ‚ናይ ስቅታ ዖመን‛ ዛፍሇጥ፥ 400 ዒመታት እተጻሕፉ 

እዮም። ብዛሒ እዜም መጻሕፍቲ፥ ብሌክዔ ንምግሊጽ ኣዛዩ ኣጸጋሚ እ እንተኻነ 

ካብ 11-16 ኣቢልም ከምዛበጽሑ ይፍሇጥ።  

 

እዜም መጻሕፍቲ ካብ ዛጽውዐለ ኣስማት ሓዯ ኣፖክሪፋ (Apocrypha) ዛብሌ 

ኯይኑ ትርጉሙ ዴማ ‚ሕቡኣት፥ ምስጢራውያን‛ (hidden, secret) ዛብሌ እዩ። 

እዘ ስም፥ እዜም መጻሕፍቲ ኣብ ኣዯባባይ ክወጹ ዖይክእለ፡ ብዙዔባ ሃይማኖት ወይ 

ዴማ እምነት ክሇዒሌ ንዛኹእሌ መጏተ ክምሌሱ ዒቕሚ ዖይብልም፡ ናይ ውሻጠ 

መጻሕፍቲ ከምዛኻኑ እዩ ዖረዴኣና። ለተር ነቶም ብዖይ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ 

እተጻሕፉ፥ ብመጽሓፍ ኣዋሌዴ ዛፍሇጡ ብምንጻግ ንርእሱን ንብሓትን ናብቲ 

ቅኑዔ መጽሓፍ ክምሇሱ ገይሩ እዩ። ንሱ ንመጻሕፍቲ ኣፖክሪፋ ዛነጸገለ ምኹንያት 

ዴማ እዜም ዛስዔቡ እዮም፦ 
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+ ብቀዲሞት ኣይሁዴ እተነጽጉ ብምኽኖም 

+ ብየሱስ ይኵን በቶም ቀዲሞት ሃዋርያት ዖይተጠቕሱ ብምኽኖም 

+ ንሓዴሕድም ስሇ ዛጓጨው  

+ ነቲ መሰረታዊ ሓሳብ ናይ መጽሓፍ ቅደስ ዛጥሕስ ነገራት ስሇዖሇዎም 

ማርቲን ንመጻሕፍቲ ኣፖክሪፋ በዘን ካሌእን ምኹንያት ክንቅበልም ኣይግባእን ብምባሌ፥ 

ከምዛነጸጏምን ንመጽሓፍ ቅደስ ናብ ቋንቋ ጀርመን ኣብ ዛተርጏመለ እዋን ዴማ 

ነዘኣቶም ከይተርጏመ ከምዛሓዯጏምን ይፍሇጥ። ንሱ ኣብ ርያ እዘ ኣርእስቲ ዔሙቕ 

ዛበሇ ምህሮታት ብምምሃር ዴማ ንብሓት ናብቲ ቅኑዔ ጏዯና የእትዩ እዩ።  
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ምዔራፍ ክሌተ 

ተሓዴሶ ጆን ካሌቪን (calvinism) 
 

ዘ ‚ንክርስትና ዛሓዯሰ‛፥ ‚ናይ እምነት መሰረታዊ ተሓዴሶ ዛገበረ‛ እናተባህሇ 
ዛንገረለ ምንቅስቓስ፥ ዛዒበየ ጨንፈር ናይ ‚ፕሮቴስታኒዛም‛ እዩ። እዘ ንምህሮ 
ጆን ካሌቪንን ኣብቲ ምንቅስቓስ ዛሇዒሇ ተራ ዛነበሮም ሉቃውንቲ መጽሓፍ 

ቅዴስ (theologians) ዛኹተሌ ተሓዴሶ፥ ኣብ 1536-1559 ኣብ ዛነበረ ጊዚ እዩ 
ተኴናዊኑ። እዘ ምንቅስቓስ ክጅምር እንከል እቶም ኣብቲ ጊዚ ዛነበሩ ፕሮቴስታንት 
ወይ ዴማ ለተራውያን ይቃወምዎ ስሇዛነበሩ፥ ብስም እቲ ጀማሪኡ ዛኻነ ጆን ካሌቪን 
(1509-1564) ‚ካሌቪኒዛም‛ ኢልም ይጽውዔዎ ነይሮም።   
 
እዘ ምንቅስቓስ ካብ ሮማዊት ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ፍጹም እተፈሇየ፥ ካብ 
ለተራዊት ቤተክርስትያን ዴማ ኣብ ገሇ መሰረታዊ ነገራት እተፈሇየ ኣካይዲ እተኴተሇ 
ምንቅስቓስ እዩ። ገሇ ካብቶም ካብ ለተራዊት ቤተክርስትያን ዛፈሌዮ ዴማ ኣብ ሌዔሉ 
ቅደሳን ቁርባን ዛነበሮ ኣመሇኹታ፥ ኣብ እዋን ኣምሌኺ ብዙዔባ ዛግበር ስርዒትን 
መሳርሒ ሙዘቃን ከምኡ ውን ሕርየት ኣምሊኹ ብዙዔባ እቶም ዛዴሕኑ ሰባት ዛብሌን 
ካሌእን እዮም።  
 
ጆን ካሌቪን ኣብ እተፈሊሇየ ከባቢታት ናይ ኤውሮጳ ምሕዲስ ዖምጽኤ ናይ ሚሽነሪ ዔዮ 
ኣከናዊኑ እዩ። ጆን ካሌቪን ኣብ 55 ዒመቱ ስሇዛሞተ (1509–64) ነቲ ዛጀመሮ ዔዮ 
ዒሇምሇዊ ምንቅስቓስ ክሳዔ ምኽን ከምዛበጽሐ ናይ ምርኣይ ዔዴሌ ኣይገጠሞን። 
ብናቱ ኣገሌግልታት ብርክት ዛበለ ሰባት ኣብቲ ንሱ ዛነበረለ እዋንን ብዴሕሪኡን 
ተንሲኦም እዮም። ንጆን ኖክስ ናይ ስኮትሊንዴ ከም ኣብነት እንተዴኣ ጠቒስና፥ ዋሊ’ውን 
ዴሕሪ ሞት ካሌቪን ይተንስእ ብምህሮ ካሌቪን እተጸሇወ ኣገሌጋሉ እዩ ዛነበረ።  
 
ምንቅስቓስ ካሌቪንዛም ክሕሰብ እንከል በይኑ ጆን ካሌቪን ንዛፈጸሞ ተግባርን ነቲ 
ኣብቲ ንሱ ዛነበረለ እዋን ጥራይ ዛመጸ ፍጻሜን ከምዖይውክሌ ከዖክር እዯሉ። ቅዴሚ 
ምትንሳእ ካሌቪን መሰረት ዖንጸፉ እሞ፥ እቲ ምንቅስቓስ ብ መሪሕነት ካሌቪን ምስ 
ተጀመረ ምስኡ ዛዒየዩን ብዴሕሪ ሞቱ ዴማ ነቲ ምንቅስቓስ ብሕ ሓሳባት እናወሰኵ 
ዛዖርግሕዎ ኣገሌገሌቲ ነይሮም እዮም። እዘኣቶም ብቀዲማይን ካሌኣይን ናይ ተሓዴሶ 
ወሇድ ብዛብሌ ዛፍሇጡ እዮም። ቀዲማይ ናይ ተሓዴሶ ሉቃውንቲ መጽሓፍ ቅደስ 

እ 
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(First-generation Reformed theologians)ንከም እኒ Huldrych Zwingli (1484–
1531), Martin Bucer (1491–1551), Wolfgang Capito (1478–1541), John 
Oecolampadius (1482–1531) and Guillaume Farel (1489–1565) ክሓቁፍ 
እንከል፥ እቶም ብካሌኣይ ወሇድ ዛፍሇጡ ዴማ John Calvin (1509–64), Heinrich 
Bullinger (1504–75), Wolfgang Musculus (1497–1563), Peter Martyr 
Vermigli (1500–62), and Andreas Hyperius (1511–64) ይርከብዎ። ኩልም 
እዘኦምን ካሌኦት ኣስማቶም ዖይተጠቅሰን ቅደሳን በብእዋኑ ብሕ ነገራት ንምሕዲስ 
ተጊሆም እዮም። 
 
ሒዯት ካብቶም ብምንቅስቓስ ካሌቪንዛም ተሓዱሶም ወይ ዴማ ዛሇዒሇ ኣቓሌቦ 
ብምሃብ ዒሚቕ ምህሮ ተዋሂቡልም እዮም ዛብሃሇልም ነጥብታት ሒዯት ካብኦም 
ቀጺሌና ንርኤ። 
 
1. ምግሊጽን ጽሑፋትን 
 
በዘ ምንቅስቓስ ሓፈሻውን መጽሓፍ ቅደሳውን (ኣብ ጽሑፋት ምርኩስ ዛገበረ) ምግሊጽ 
ናይ ኣምሊኹ ከምዖል ብዔምቇት ተሰቢኵለ እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ምግሊጽ ዛበሃሌ ኣምሊኹ 
ንገዙእ ርእሱ ብፍጥረቱን በቲ ንሰባት ዛገብሮ ዯገፍን ቀረብን ክገሌጽ እንከል እዩ። እዘ 
ሓፈሻዊ ምግሊጽ ኣብ ቦታኡ እንከል ኣምሊኹ ንገዙእ ርእሱ ዛዒበየ ዛገሌጸለ መገዱ ግን 
መጽሓፍ ቅደስ ከምዛኻነ፥ እቲ ቃሌ ዴማ ጏይታ የሱስ ባዔለ ከምዛኻነ ይምህር። 
ብተወሳ ቃሌ ኣምሊኹ እንኮ መምዖኒ ኩለ ነገር ከምዛኻነን ለኣሊዊ ስሌጣን ቃሌ 
ኣምሊኹ ኣብ ሌዔሉ ኩለ ምኽኑን ብትብዒት ዛኣወጀ ምንቅስቓስ እዩ። 
 
2. ስሊሴ 
 
በዘ ምንቅስቓስ ካብ ዛዯመቑ ምህሮታት ሓዯ ብዙዔባ መንነት ኣምሊኹ እዩ። ካሌቪንዛም 
ነቲ ኣብ ማእከሊይ ዖመን ዛነበረ ስምምዔ ክርስትያናት ምንም ምትዔርራይ ከይገበረ 
ከምዖሇዎ ብምቕባሌ፥ ናብ ኩለ ሰብ ኣብ ምዛርግሑ ጽዑሩ እዩ። ነቲ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ 
ይኵን ካሌኦት ጉባኤታት ኣብ መንነት ኣምሊኹ እተወሰነ መርገጺ ከምዖሇዎ ክቕጽሌ 
ምግባሩ ዴማ ኣብ ምህሮ መንነት ኣምሊኹ ንዛነበሮ ጥንቓቐ እዩ ዖመሌክት። እቲ ኣብ 
ክርስትያናት ዛነበረ ስምምዔ ወይ መርገጺ ‚እግዘኣብሄር ኣምሊኹ ብሰሇስተ ምለኣት 
ኣካሊት ኣቦ፥ ወዱ፥ መንፈስ ቅደስ ዛመ ሓዯ ኣምሊኹ እዩ። እግዘኣብሄር ኣቦ፥ ንሱ 
ወዱ ወይ መንፈስ ቅደስ ኣይኯነን፥ ወዱ ዴማ ኣቦ ወይ መንፈስ ቅደስ ኣይኯነን፥ 
መንፈስ ቅደስ’ውን ኣቦ ወይ ወዱ ኣይኯነን። ይኵን ዯኣ እምበር ኣቦ ኣምሊኹ እዩ፥ 
ወዱ’ውን ኣምሊኹ እዩ፥ መንፈስ ቅደስ’ውን እንተኻነ ኣምሊኹ እዩ።‛ ዛብሌ እዩ። 
ካሌቪንዛም እምበኣር ነዘ ሓቂ ኣብ ምስራጽ እጃሙ ዖበርከተ ምንቅስቓስ እዩ። 
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3. ኣብ ሌዔሉ ቅደስ ቁርባን ሚዙናዊ ኣረዲዴኣ 
 
ኣብቲ ጊዚ ዛነበሩ ብርክት ዛበለ ኣገሌገሌቲ ብፍሊይ ዴማ ኣብ ካቶሉካዊት 
ቤተክስርትያን ዛነበሩ ካህናት ቅደስ ቁርባን ክስራዔ እንከል ጏይታ የሱስ ብስጋ 
(ብኣካሌ) ይርከብ እዩ ዛብሌ እምነት ነይርዎም። እዘ ቅኑዔ ምርዲእ ከምዖይኯነ እቲ 
ብጆን ካሌቪንን ብጾቱን ዛመጸ ምህሮ ኣረዱኡ እዩ። ቅደስ ቁርባን ሞት ክርስቶስ 
ንምዛካር እንወስድ ናይ ጸጋ ተግባር ከምዛኻነን ካብኡ ዛሓሌፍ እተጋነነ ካሌእ ትርጉም 
ክወሃቦ ከምዖይግባእን ብምምሃር ንብሓት ቅኑዔ መስመርን ሚዙናዊ ርዴኢትን 
ኣትሒ እዩ። 
 
4. ምሕዯራ ቤተክርስትያን 
 
ብእኩባት ጓሶት ወይ ሽማግሇታት እናተመራሕካ ምዴ ሌዔሉ ብሓዯ ኤጲስቆጶስ 
ምምራሕ ይበሌጽን ዛብሌ ሓሳብ ብምንቃሌ፥ ንትግባሪኡ ዛተግሀ ምንቅስቓስ እዩ። እዘ 
መርገጺ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ካሌቪንዛም ሓዯ ጨንፈር ዛኻኑ ፕረስቢተርያን እዩ። 
ፕረስቢተርያን ናይ ግሪኹ ቃሌ ኯይኑ፥ እኵብ ሽማግሇታት ዖመሓዴርዎ ዛብሌ ትርጉም 
ኣሇዎ። 

 
5. ኣብ መንጏ ቤተክርስትያንን መንግስትን ብዙዔባ ክህለ ዛግባእ ፍሌሌይ 
 
ቅዴሚኡ ኣብ ዛነበረ እዋን ሃይማኖታዊ መንግስቲ ነይሩ። መንግስቲ ምለእ ብምለእ 
ኣብ ሃይማኖት፥ ሃይማኖት ዴማ ኣብ መንግስቲ ፍጹም ጣሌቃ ምትእታው ዛነበሮ 
ኣካይዲ እዩ ዛነበረ። ተሓዴሶ ካሌቪን ግን ኣብ መንጏ እዜም ክሌተ ኣካሊት ንዖል 
ፍሌሌይ ብምንጻር በብመገዯን ክኴዲ ከምዖሇወን ብግሌጺ ኣረዱኡ። እቶም ኣብ ውሽጢ 
እዘ ምንቅስቓስ ዛዒየዩ ኣገሌገሌቲ በዘ መዲይ ዒብዪ ሇውጢ ኣምጺኦም እዮም። 
 
እዜም ሓሙሽተ ዛርኤናዮም ነጥብታት እቶም በዘ ምንቅስቓስ ብፍለይ እተዒመሙ 
ክኻኑ እንከሇው፥ ብተወሳ እዘ ምንቅስቓስ ምሌክት ሓቐኛ ቤተክርስትያን ሰሇስተ 
ነገራት ምኽኖም ምሂሩ ኣል። እቶም ሰሇስተ ዴማ እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዛሌቀቕ 
ጽሩይ ወንጌሌ ክርስቶስ፥ ቅኑዔ ምሕዯራን ነቶም ዖይምሇሱ ኣመንቲ ንምእራም ወይ 
ምቅጻዔ ዛውሰዴ ናይ ዱስፕሉን ስጉምትን ዛብሌ እዩ። 
 
እቲ ኣብ ክሉ እዘ ምንቅስቓስ ብዛነበሩ ሉቃውንቲ መጽሓፍ ቅደስ ዛስበኹ ዛነበረ 
ጽሕፍቶ (predestination) ዛብሌ ምህሮ ብብሓት ተቓውሞ ዛገጠሞ ምህሮ እዩ። 
ከም ኣገሊሌጻ እዜም ሉቃውንቲ ‘ሰባት ብምኹንያት ሓጢኣቶም እቲ ሰብኣዊ ተፈጥሮኦም 
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(Human nature) ስሇተበሊሸወ ነቲ ዖሇዎም ነጻ ፍቓዴ (free will) ተጠቒሞም ነቲ 
ብክርስቶስ ዛርከብ እምነት ክሊመዴዎ ዒቕሚ የብልምን። ካብቲ ብሓጢኣት እተበሊሸወ 
ባህሪኦም እተሊዔሇ ዴማ ካብ ሓጢኣት ክርሕቁ ይኵኑ ክኣምኑ ኣይክእለን። ነዘ 
ንምፍዋስ ኣምሊኹ ንገሇ ሰባት ብምሕራይ ኣዴሒንዎም የዴሕኖም ዴማ ኣል። እቲ 
ሕርዮት ዴማ ኣብቲ ናይቲ ዛሕረ ዖል ሰብ ባህርያት ዛምርኯስ ኣይኯነን። እተሓረየ 
ዴማ እዩ ብክርስቶስ የሱስ ዛኣምን።‛ ይብለ። እዘ ብ ‚ሓሙሽተ ነጥብታት 
ካሌቪንዛም‛ (Five points of calvinism) ዛፍሇጥ ድክትሪን ብብሓት ኣብቲ ጊዚ 
ዛነበሩን ብዴሕሪኡ ዛመጹ ናይ መጽሓፍ ቅደስ መምህራንን ተቐባሌነት ኣይረኴበን። 
ብርግጽ’ውን መጽሓፍ ቅደሳዊ ምህሮ ብዖይ ምኽኑ ተቐባሌነት የብለን። እቲ ካሌእ በዘ 
ምንቅስቓስ ከይትግበር እገዲ እተገብረለ ዴማ መሳርሒ ሙዘቃ ኣብ እዋን ኣምሌኺ 
እዩ። እዘ ዴሒርና ብእንርእዮ ምንቅስቓስ ሜቶዱስት መኣረምታ እተገብረለ እገዲ እዩ። 
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ምዔራፍ ሰሇስተ 

ምንቅስቓስ ሜቶዱስት 
 

ዘ ምንቅስቓስ ሓዯ ካብቶም ናይ ፕሮቴስታንት ኣካሊት ኯይኑ፥ ኣብ 18 ክፍሇ 
ዖመን ሌክዔ ንምኽን ኣብ 1729 ዒ.ም ካብታ ቸርች ኦፍ ኢንግሊንዴ ብምንጻሌ፥ 
በቲ መስራቲኡ ዛኻነ ጆን ዌስሉ ኣብ ናብራ ወይ ህይወት ቅዴስና ዒይነታዊ 

ሇውጢ ዖምጽኤ ምሕዲስ እዩ። እቲ እዘ ምንቅስቓስ ዛምርሓለ መሇኯታዊ መምርሒ 
ካብ ምህሮ ጆን ዌስሉ፥ ቻርሇስ ዌስሉን (ምንኣስ ሓው ንጆን ዌስሉ) ጆርጅ 
ዋይትፊሌዴን እዩ ረብዎ። እዘ ምንቅስቓስ ‚ተሓዴሶ ጆን ዌስሉ‛ ብዛብሌ 
መጸውዑ’ውን ይጽዋዔ እዩ።  
 

ጆን ዌስሉ ምስ ሓው ቻርሇስ ዌስሉ ብተመክሮ ቅዴስና፡ ካብ ምሌኪ ሓጥያት 

ተናጊፎም፡ ንክርስቶስ እናመሰለ ክዒብዩ ዖኹእልም ጸጋ ከም ዛረኴቡ ብምምሃር እዮም 

ተሓዴሶ ንማሕበር ኣምሊኹ ኣምጺኦምሊ። ንሳቶም ዲግም ዛወሌዴ ጸጋ ኣምሊኹ ካሌኣይ 

ስርሑ ምቕዲስ ወይ ዴማ ካብ ሓጢኣት እተፈሇየ ናብራ ክትመርሕ ምግባር እዩ ዛብሌ 

ኣብ ቅዴስና ዖተኮረ ዒሚቕ ምህሮ ብምምሃር ነቲ ዙጊት ዒብዪ ኣቓሌቦ ዖይተዋህቦ ቅደስ 

ናብራ ክምሇስ ገይሮም እዮም። እቶም ናይዘ ምንቅስቓስ ቀሇስቲ ዛኻኑ ኣቦታት፥ ሓዯ 

ኣማኒ መንፈሳዊ ሓይሉ ከም እተቐበሇ እቲ ዛዒበየ ምሌክቱ እቲ ዛህሌዎ ቅደስ ናብራ 

ምኽኑ ይምህሩ ነይሮም። 

እቲ ኣብዘ ምንቅስቓስ ዛርከብ ሜሊ ኣካይዲ ህይወት ካብቶም ኣቐዱምና ዛርኤናዮም 
ሰሇስተ ኣገሌገሌቲ (ጆን ዌስሉ፥ ቻርሇስ ዌስሉ፥ ጆርጅ ዋይትፊሌዴ) ብእተረኹበ ምህሮ 
እዩ ተነዱቑ። እቲ ብእኦም ዛመጸ ተሓዴሶ ኣብ ምለእ ምፍሊይ (entire 
sanctification)፥ ፍጽምቲ ፍቕሪ (perfect love)፥ ክርስትያናዊ ፍጽምና (Christian 
perfection)፥ ንጽህና ሌቢ (Heart purity) ኣተኩሩ እዩ ተንቀሳቒሱ። ብተወሳ 
ንዴታት ናይ ምሕጋዛ ሓሊፍነት ብምስካምን ነቶም ዛዯሓኑ ቅደሳን ናይ ተሌእኺ 
መንፈስ ክህሌዎም ብምህናጽ ንዔዮ ወንጌሌ ንብሓት ዖዔጠቐ ምንቅስቓስ እዩ።  
 
ክርስቶስ ንሒዯት እተመርጹ ሰባት ዖይኯነስ ንብዖሊ ዒሇም ከምዛሞተ (ንምህሮ ካሌቪን 
ዛበዴሀ ሓቂ እዩ) ምስ ኩለ ሰብ ፍቕራዊ ዛምዴና ብምፍጣር ናብ ጏይታ ክምሇሱ ናይ 
ምሕጋዛ ስትራቴጂ ዛነበሮ ምንቅስቓስ እዩ። ነዘ ተግባራዊ ንምግባር ዴማ ኣበየ ቦታኡ 
ሆስፒታሊት ሃኒጹ፥ መዔበይ ዖኹታማትን ዒበይቲ ትካሊት ትምህርትን (ዩኒቨርስቲ፥ 

እ 
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ኮላጅ) ሰባት መጺኦም ብናጻ ዛምገቡለ ስፍራን ብምዴሊው ንወንጌሌ ብሓይሉ 
ዛዖርግሐ ምንቅስቓስ እዩ። ከም ውጽኢት ጻዔሪ እቶም ኣብዘ ምንቅስቓስ ዛዒየዩ ዴማ 
ኣብዘ ሕጅ እዋን ኣብ ብዖሊ ዒሇም  ሌዔሉ 80 ሚሌዮን ሰዒብቲ ሒ ይርከብ።  
 
ምንቅስቓስ ሜቶዱስት እቲ ካሌእ ዛሌሇየለ ኣገሌግልት ዴማ ናይ መዛሙር ኣገሌግልቱ 
እዩ። ኣብዘ ምንቅስቓስ ዛፈረዩ ብርክት ዛበለ ዖመርቲ ነይሮም እዮም። ብፍሊይ ዴማ 
ምንኣስ ሓው ንጆን ዌስሉ ዛኻነ ቻርሇስ ዛዯረሶም መዙሙር ክሳዔ ሕጂ ቤተክስርትያን 
ኣብ ናይ ኣምሌኺ ስርዒታ ትግሌገሇልም እያ። እዜም ብቻርሇስ እተዯርሱ መዙሙራት 
ናብ እተፈሊሇዩ ቋንቋታት ተተርጊሞምን ዒሇምሇዊ ተቐባሌነት ዖሇዎምን መዙሙራት 
እዮም። ቅዴሚኡ ኣብ ዛነበረ እዋን ምህሮ ጆን ካሌቪን (ምንቅስቓስ ካሌቪንዛም) 
መሳርሒ ሙዘቃ ኣብ ናይ ኣምሌኺ ስርዒታት ከይህሌው ዛኹሌክሌ ጽኑዔ ሕጊ 
ኣታኣታትዩ ነይሩ እዩ። ነዘ ኣኹራሪ ኣመሇኹታ ግና እቲ ብሜቶዱስት ምንቅስቓስ 
ዛመጸ ተሓዴሶ ዯረት ገይሩለ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ልሚ ዲርጋ ኩልም ዒይነት 
መሳርሒታት ሙዘቃ ኣብ ቤተክርስትያን ንርኢ ዖልና።  
 
እዘ ምንቅስቓስ ነቲ ዴሒሩ ኣብ 19 ክፍሇ ዖመን (1867-1880) ኣብ ማሕበራት 
ሜቶዱስት ንዛመጸ ሓያሌ ምንቕቓሕ መሰረት ዖንጸፈ ምንቅስቓስ ኯይኑ፥ ኣብ 
ክርስትያናዊ እምነት መሰረት ዛኻኑ ሰሇስተ ኣገዯስቲ ምህሮታት ብፍለይ ትግሃት 
ይምህር ከምዛነበረን ዖልን ክንፈሌጥ የዴሉ። እቶም ሰሇስተ መሰረታዊ ነጥብታት እዜም 
ዛስዔቡ እዮም። 

o ኩለ ሰብ ብሓጢኣት ዛሞተን ወዱ ቍጥዒ ስሇዛኻነን ብባህሪኡ ሓዯ እዩ 
o ሰብ ክጸዴቕ ዛኹእሌ ብእምነት ጥራይ እዩ 
o እምነትን እቲ ብእኡ ዛርከብ ጽዴቅን ዴማ ውሽጣውን ግዲማውን ቅዴስና 

ይፈሪ 
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ምዔራፍ ኣርባዔተ 

ተሓዴሶ ቻርሇስ ፊኒ 
 

ብ 1833 ዒ.ም በቲ ‚ኣሜሪካዊ ሪቫይቫሉስት‛ ዛፍሇጥ ቻርሇስ ፊኒ (Charles 
Finney) እናተመርሔ ኣብ ኣሜሪካ ዒብዪ ጽሌዋ ዛገዯፈ ምንቕቓሕ፥ ንብሓይሉ 
መንፈስ ቅደስ ምምሊእ ናብ ማሕበር ኣምሊኹ ብምምሊስ ብሓት ሰባት 

ንሇውጢ ተንኪፉ እዩ። እቲ ኣብቲ ጊዚ ዛተንስአ ምንቅስቓስ ኣብ ጽሬት ኣካይዲ 
ማሕበር የተኩር ስሇዛነበረ ወይ ‚ምንቅስቓስ ቅዴስና‛ (Holiness Movement) ከምኡ 
ውን ‚Higher Life movement‛ ተባሂለ ይጽዋዔ ከምዛነበረ ይፍሇጥ።  
 
እቲ ብቻርሇስ ፊኒ እተዖርግሐ ወንጌሌ ንኣሽሓት ነፍሳት ናብ ጏይታ ምምሊስ ምኹንያት 

ኯይኑ እዩ። ጸብጻባት ከምዛሕብርዎ ኣብ 1857-58 ብእኡ ብእተገብረ ስብከተ-ወንጌሌ 

ሌዔሉ ሚእቲ ሽሕ ነፍሳት ናብ ክርስቶስ መሪሑ እዩ። ኣብቲ ብሓፈሻ ብእኡ ብእተገብረ 

ናይ ምንቕቓሕ ኣገሌግልትን ወፈራ ወንጌሌን ዴማ ሌዔሉ ፍርቂ ሚሌዮን ነፍሳት 

ብጏይታ ኣሚነን ዲግም ተወሉዯን እየን። እቲ ዖሕጉስ ዴማ ሰማንያን ሓሙሽተን 

ሚእታዊት ካብተን ዛዯሓና ነፍሳት ብጏይታ ጸኒዓን እየን። እዘ ከኣ እቲ ብቻርሇስ ፊኒ 

እተመርሔ ምንቅስቓስ ኣብ ቅዴስና እቶም ዲግም እተወሌደ ዛግባእ ኣዴህቦ ብምሃብ 

ስሇዛሰርሐ እዩ። 

እቲ ብቻርሇስ ፊኒ እተመርሐ ምንቅስቓስ ንህዛቢ እግዘኣብሄር ክንዮ ዲግም ምውሊዴ 

(ምጽዲቕ) ንዖል ብኣምሊኹ ቅቡሌ ዛኻነ ቅደስ ህይወት ምምራሕ ክሊመደ ዛዴርኹ 

ምንቅስቓስ እዩ። እዘ ምንቅስቓስ እቲ ብክርስቶስ ዛረከብናዮ ጽዴቂ በቲ ዛህሌወና 

ጽሩይ ኣካይዲ ክግሇጽ ከምዖሇዎ ብምስባኹ ብሕ ሇውጢ ኣምጺኡ እዩ። እዘ ሪቫይቫሌ 

ፍለይ ዛገብሮ፥ ሌዔሉ ዛኻነ ኣብ ተመኩሮ ወይ መንፈሳዊ ሌምምዴ ብዛነበሮ ኣተኩሮ 

እዩ። ሰባት ንኣምሊኹ ምፍቃርን ንእኡ ዛመስሌ ህይወት ክውንኑ መታን፥ ብሓይሉ 

ክርስቶስ ክመሊሇሱን ብጸልት ክህለን የተባብዔ፥ ይምህር፥ የዔጥቕ። ብሓጢኣትካ 

ተረቲዔካ ብንስሓ ናብ ኣምሊኹ ምምሊስን ብናብራ (ዔሇታዊ ህይወት) ቅዴስና ዛንጸባረቆ 

ህይወት ምምራሕን እቲ ጏሉሑ ዛርኤ ዛነበረ ሌምምዴ እዩ። ብስብከት እቲ ናይ 

ኣ 
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ኣምሊኹ ሰብ ቻርሇስ ፊኒ ዛወርዴ ዛነበረ መንፈስ ርትዑ ነቲ ከውሒ ዛኻነ ሌቢ ሰብ 

ሃዯሽዯሽ ዖብሌ እሞ ናብ ንስሓ ዛመርሕ ብምንባሩ ሰባት ንቅዴስና ዛህብዎ ዋጋ ሌዐሌ 

እዩ ዛነበረ።  

እዘ ንብዖሊ ኣሜሪካ ኣነቃኒቁ ናብ ዒዱ እንግሉዛ ዛሇሓመ ሪቫይቫሌ፥ ኣብ ቤት ኣምሊኹ 
ንዛኣተዎ ብሕ ዒሇማዊ ሌምዴታት ጸራሪጉ ብምውጻእ ቅዴስና ቤተክርስትያን ክሕል 
ገይሩ እዩ። ነቲ ብቻርሇስ ፊኒ ዛመጸ ምንቅስቓስ ብዛሇዒሇ መሌክዐ ክዛርጋሕ ዛገበረ 
ናይ 1880ታት መጥምቃውያን ምንቅስቓስ፥ ነቲ ኣቐዱሙ ብቻርሇስ ፊኒ ዛጀመረ 
ተሓዴሶ ቅደስ ናብራ ብዛሇዒሇ መሌክዐ ንምቕጻሌ ኣበርቲዕም ሰሪሖም እዮም። 
ኣገሌግልቶም ቅደሳን ኣብ ማእከሌ እቲ ዛነብርለ ህዛቢ ብኵለ ናብራ ኣብነት ክኻኑ 
ሓያሌ ጽሌዋ ዛፈጥር እዩ ዛነበረ።  
 
ኣብቲ እዋን ኣብ መንጏ ክርስትያናት ትምባኺ ምውሳዴን ኣሌኮሊዊ መስተ ምስታይን 
ከም ተራ ነገር ይሕሰብ ነይሩ። ከምኡ ውን ነቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ዛብሌን ንነፍስ ወከፍ 
ዖዛግብኦ ሃብዎ (ሮሜ13፥7 ማቴ22፥21) ንዛብሌ ቃሌ ኣምሊኹ ንጏኒ ብምሕዲግ፥ 
ክኴፍሌዎ ዛግብኦም ግብሪን ቢሌን ዖይምኹፋሌ ገኒኑ ነይሩ እዩ። እቲ ተግባር እዙ 
እኹይቲ ዒሇም ዛኻነ ንጾታዊ ነገር ዛዔዴም ዖይእሩም ኣከዲዴና’ውን ኣብ ቤተክርስትያን 
ኣትዩ የዔገርግር ነይሩ እዩ። እቲ ብቻርሇስ ፊኒ እተመርሐ እሞ ‚Higher life‛ ክህለ 
ዛጠሌብ ሪቫይቫሌ ግና ኣብ ርያ እዜም ኣርእስታት መጽሓፍ ቅደሳዊ ሓቂ ብምስባኹ 
ሇውጢ ኣምጺኡ እዩ። ትምባኺ ምውሳዴ ተገዱፉ፥ ኣሌኮሊዊ መስተ ምስታይ ተፈንፊኑ፥ 
ምጡን ወይ ስርዒቱ ዛሓሇዎ ኣከዲዴና ተኣታትዩ፥ ግብርን ቢሌን ምኹፋሌ ዴማ ከም 
ክርስትያናዊ ግቡእ ብትግሃት ክትግበር ጀሚሩ። እቲ በዘ ምንቅስቓስ ዛመጸ ኣምሊዊ 
ተሓዴሶ ኣብቶም ኣብ ሊዔሉ ከይተሓጽረ፥ ብትግሃትን ጭዴርታን ምስ መንፈሳዊ 
ሳዔስዑት ነቲ ክምሇኹ ዛግብኦ ጏይታ ምኹባር ኣምጺኡ እዩ። እቲ ኣብ ብሕ 
ማሕበራት ከም ነውሪ ዛርኤ ዛነበረ ብሳዔስዑት ንኣምሊኹ ምምሊኹ፥ በዘ ምንቅስቓስ 
ናብ ንቡር ተመሉሱ እዩ። 
 
ተሓዴሶ ኣብ ሓንቲ ምዴሪ ክመጽእ እንከል ኣብ ቤት ኣምሊኹ ኣትዩ ዛጸንሐ ዒሇማዊ 
ስርዒትን ኣካይዲን ይእረምን ይቕጻዔን እዩ። እቲ በዘ ምንቅስቓስ እተበዴሀ ግዔይ 
ኣካይዲ ንምዴርና’ውን የንጸሊሌዋ ከምዖል ንስሕቶ ኣይመስሇንን። ኣይትስከር እምበር 
ሒዯት ዯኣ ስተ እናተባህሇ መስተ ዛሰትዩ ኣገሌገሌቲ ንርእየለ ኣካይዲ ኣብ ኤርትራ 
ከምዛጀመረ ዖይንፈሌጥ ሒዯት ኢና እንኴውን። ስሇዘ ዴማ እዩ እቲ ንከምዘ ዒይነት 
ዴኵም ግን ከኣ ንማሕበር ዖራኹስ ኣካይዲ ዛብዴህ፥ ብዒሚቕ መሇኯታዊ ትምህርቲ 
እተሰነየ ሓያሌ ምንቅስቅስ ክመጽእ ምጽሊይን ብኵለ ዖዴሉ ዋጋ ምኹፋሌን ዖዴሉ። 
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ናብቲ ምንቅስቓስ ምስ እንምሇስ፥ ሓይሉ ትምህርቲ ኣብ ኣገሌግልት ቻርሇስ ፊኒ ከምኡ 
ውን ንእኡ ስዑቦም እተንስኡ እሞ ኣብዘ ምንቅስቓስ ናይ መሪሕነት ተራ ዛነበሮም ከም 
እኒ Inskip, A.B.Simpson, Torrey, Andrew Murray ን ካሌኦትን እቲ ብዛሇዒሇ 
ዯረጃ ዛትግሃለ መንፈሳዊ ዔማም እዩ ዛነበረ። እዘኣቶም ኣብ ርያ እቲ እዘ ምንቅስቓስ 
ዖተኩረልም ዛነበሩ ኣርእስታት ዔምቇት ዖሇዎ ትምህርቲ ምሂሮም ብርክት ዛበለ 
መጻሕፍቲ ዴማ ኣበርኪቶም እዮም። እቲ ቻርሇስ ፊኒ ዛምህሮ ዛነበረ ብ ‚Finney’s 
systematic Theology‛ ዛፍሇጥ ክሳዔ ሕጂ ብርክት ዛበሊ ናይ ጴንጤቆስጣሌ ኣብያተ 
ክርስትያናት ኣብቲ ዛመህራኦ ናይ ስነ መሇኯት ትምህርቲ ከም መወከሲ ይጥቐማለ 
እየን። ማእከሊዊ ሓሳብ ወይ መሌእኹቲ ናይዜም ነዘ ምንቅስቓስ ዛመርሑ ሰባት ካብ 
ናብራ ሮሜ 7 (ሰብ ብርእሱ ዛነበሮ ናብራ) ብምውጻእ ናብ ሮሜ 8 (ሰብ ብመንፈስ 
ቅደስ ዛነብሮ ናብራ) ንእቶ ዛብሌ ኯይኑ፥ ዔውት ህይወትን ክንምርሓለ እንኹእሌ 
መርሖን መምርሒን ዖማቕሌ እዩ ዛነበረ።  
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ምዔራፍ ሓሙሽተ 

ምንቅስቓስ በዒሇ ሓምሳ ወይ ጴንጤቆስጤ (Pentecostalism movement) 
 

ብ ትርጉም እቲ ቃሌ ንምብጋስ ‚ጴንጤቆስጤ‛ ማሇት በዒሇ ሓምሳ ማሇት እዩ። 
በዒሇ ሓምሳ ዴማ መንፈስ ቅደስ ናብ ኣመንቲ ዛወረዯለ እሞ ንቅደሳን 
ብቋንቋታት ክዙረቡ ዛመሌኣለ ዔሇት እዩ (ግ.ሃ2፥1-4)። ስሇዘ ዴማ እዩ እቲ 

ምስ ምምሊእ ብመንፈስን ብቋንቋታት ምጽሊይን ዛተኣሳሰር ምንቅስቓስ ‚ምንቅስቓስ 
በዒሇ ሓምሳ‛ ተባሂለ እተሰምየ። ከም ዛፍሇጥ እቶም ቀዲሞት ክርስትያናት ብቋንቋታት 
ይጽሌዩ ነይሮም እዮም። ክሳዔ 3ይ ክፍሇ ዖመን ብቋንቋታት ምጽሊይ ሓዯ ካብ መንፈሳዊ 
ሌምምዲትን ኣስተምህሮን ማሕበር ክርስቶስ ኯይኑ ዴሕሪ ምጽናሕ፥ ከም ሓዯ ነቶም 
ቀዲሞት ጥራይ እተዋህበ እሞ ዖብቅዏ ተገይሩ ክስበኴለ ስሇዛጀመረ ናይ ምቁራጽ ሓዯጋ 
ገጢምዎ። ብቋንቋታት ምጽሊይ፥ ኣብቶም ቀዲሞት ክርስትያናት ክጅመር እንከል ሓሳብ 
ኣምሊኹ ስሇዛነበረ፥ ሃሲሱ ክተርፍ ፍቓዴ ኣምሊኹ ኣይነበረን። ክሕዯስ ነይርዎ። 
ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኣብ መጀመርታ 20 ክፍሇ ዖመን እተሓዯሰ። 
 
እታ ንመጀመርያ እዋን ብቋንቋታት ዛጸሇየት ሰብ ኣብ ‚Charles Parham's Bethel 
Bible School‛ ተመሃሪት ዛነበረት ኣግነስ ኦዛማን (Agnes Ozman) እትበሃሌ ሓብቲ 
እያ። እዙ ሓብቲ መን እያ? ኣብቲ እዋን ብርክት ዛበለ ነፍሳት ሒ ስሩዔ ትምህርቲ 
ዛምህር ዛነበረ ቻርሇስ ፎክስ ፓርሃም (Charles Parham) ዛበሃሌ ወንጌሊዊ እዩ 
ነይሩ። እዘ ወንጌሊዊ ኣብ ካንሳስ ኣሜሪካ ንመጽሓፍ ቅደስ ብዔምቇት ኣብ ምምርማር 
ዖተኩር ኣገሌጋሉ እዩ ዛነበረ። ንሱ፥ ሓዯ እዋን ካብቲ ዛነበሮ ስፍራ ናብ ካሌእ ቦታ 
ንኣገሌግልት ተዒዱሙ ክኴይዴ ምስዯሇየ፥ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዛነበሩ ተመሃሮኡ ብዙዔባ 
መንፈስ ቅደስ ከጽንዐ ዔዮ ብምሃብ ንኣገሌግልት ገይሹ። እቶም ተመሃሮኡ ዴማ ነቲ 
ኣገሌጋሉኦም ዛሃቦም ሓሳብ ብምእዙዛ፥ ንመጽሓፍ ቅደሶም ብምምርማር ናብ ሓዯ 
ሓባራዊ መዯምዯምታ በጺሖም። እቲ ዛበጽሕዎ መዯምዯምታ ኣብ ብሕ ክፍሉ ናይ 
ሓዴሽ ኪዲን ሰባት ብመንፈስ ቅደስ ክምሌኡ እንከሇው ብቋንቋታት ይጽሌዩ ከምዛነበሩ 
እዩ።  
 
ቻርሇስ ፓርሃም ካብቲ ዛኴድ መገሻ ናይ ኣገሌግልት ምስተመሌሰ ዴማ፥ እቶም 
ተመሃሮኡ ውጽኢት መጽናዔቶም ኣቕረቡለ። ንሱ’ውን ምስ ሓሳብ ተመሃሮኡ 
ብምስምማዔ፥ ነዘ ነገር ክዯሌይዎ ብሓባር ከምዛጸሇዩ ይፍሇጥ። እታ ንመጀመርታ እዋን 
ብቋንቋታት ዛጸሇየት ኣግነስ ኦዛማን እምበኣር ሓንቲ ካብ ተመሃሮ ቻርሇስ ፓርሃም 
እያ። ንሳ ናብ ጥሪ 1 1901 ዖውግሕ ሇይቲ ምስ ካሌኦት መማህርታን ኣገሌጋሉኦም 

ካ 
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ወንጌሊዊ ቻርሇስ ፎክስ ፓርሃም ኯይና፥ ንምሌኣት መንፈስ ቅደስ ትጽሉ ኣብ ዛነበረትለ 
እዋን እቲ ወንጌሊዊ ኢደ ኣንቢሩ ክጽሌየሊ ሓቲታቶ። ንሱ ዴማ ቅዴሚኡ ከምኡ ዒይነት 
ሌምዱ ስሇዖይነበሮ ሓንጏፋይ ኢለ ኢደ ከንብረሊ ኣይፈተወን። ዴሕሪ ተዯጋጋሚ 
ምሕጽንታ ናይዙ ንመንፈስ ቅደስ ኣዛያ ዛጸምአት ሰብ ግና ኢደ ብምንባር ክጽሌየሊ 
ተገዱደ። ኣብቲ ንሱ ኢደ ዖንበረሊ ህሞት ዴማ፥ ኣብ ቅዴሚ ኳልም ብቋንቋታት 
ክትጽሉ በቂዒ።  
 
ንሳ፥ ካብታ ሇይቲ ጀሚራ ንሰሇስተ መዒሌቲ መመሊእታ በቲ ቋንቋ ኣዱኣ ዛኻነ ቋንቋ  
እንግሉዛኛ ክትዙረብ ከምዖይከኣሇት፥ ካብቲ እተመሊእቶ መንፈስ እተሊዔሇ ግና ብቋንቋ 
ቻይና ከምዛጸሇየት መዙግብቲ ይሕብሩ። እቲ ብቋንቋታት ምጽሊይ ዴማ ኣብኣ 
ከይተሓጽረ እቶም ኣብቲ ጸልት እተሳተፉ ቻርሇስ ፎክስ ፓርሃም ዛርከቦም 34 ሰባት 
ብቋንቋታት ዴሕሪ ሳሌሳቲ ጸሌዮም እዮም። እዘ ኯይኑ ግና እቲ ሽዐ ዛጀመረ 
ምንቅስቓስ ብሕ ሃጓፍ፥ እተጋነነን ዖይበሰሇን ጥመዒዊ ምህሮ የሰንዮ ስሇዛነበረ 
ዒሇምሇዊ ተቐባሌነት ክረክብ ይትረፍ ንብሓት ክጸለ ዒቕሚ ኣይነበሮን። እቲ ሽዐ 
ዛጀመረ ብቋንቋታት ምጽሊይ ተቐባሌነት ዛረኴበ ዴሕሪ ሓሙሽተ ዒመት ኣብ ልስ 
ኣንጀሇስ እዩ።  
 
በዘ ኣጋጣሚ ከሕሌፎ ዛዯሌዮ መሌእኹቲ፥ እቲ ንብቋንቋታት ምጽሊይ ናብ ማሕበር 
ዛመሇሰ ምንቅስቓስ መሰረቱ መጽናዔቲ መጽሓፍ ቅደስ ምኽኑ እዩ። ኣብ መስርሕ 
ተሓዴሶ ተዒዊትካ ንምውጻእ ዔምቇት ዖሇዎ ተባዔ መጽናዔቲ መጽሓፍ ቅደስ ምክያዴ 
የዴሉ። ኣብ ሃገርና እዘ ክትግበር እዋኑ ዛጠሌቦ እዩ። ካብ መጽናዔቲ ማስተር ሊይፍ 
ዛዖሇሇ ዔምቇት ዖሇዎ መጽናዔትታት ከነካይዴ ክንክእሌ ኣልና። ንምዴርና ኣብ ግምት 
ዖእተወ፥ ንዖመንና ዖገናዖበ፥ ንሓሳብ ኣምሊኹ ንምርካብ ዛጋዯሌ መጽናዔቲ መጽሓፍ 
ቅደስ ከነካይዴ ግቡእ እዩ። እዘ ኣብ መስርሕ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ንምዔዋት ረብሓኡ 
እምብዙ ብሕ እዩ። 

 
እቲ ብቋንቋታት ንምጽሊይ ናብ ማሕበር ዛመሇሰ ምንቅስቓስ፥ ኣብ 1906 ኣብ ጏዯና 
ኣሳ ናይ ልስ ኣንጀልስ በቲ ጸሉም ኣሜሪካዊ ሰባ ዊሌያም ጄ ሰይሞር (William J. 
Seymour) እናተመርሐ እዩ ዒሇምሇዊ ኣቓሌቦ ክረክብ ዛኴኣሇ። ዊሌያም ሰይሞር 
ብምኹንያት ሕብሪ ቇርበቱ፥ ኣብቲ ብ ፓርሃም እተዲሇወ ናይ ትምህርቲ ስሌጠና 
ምስቶም ጸዒደ ሓቢሩ ክመሃር ዖይተፈቕዯለ ሰብ እዩ ነይሩ። እዘ ከኣ ፓርሃም 
ንእንግሉዙውያን ከም ዒላት እስራኤሌ ገይሩ ይሰብኹ ብምንባር እቲ ህዛቢ ንካሌኦት 
ህዛብታት ብፍሊይ ዴማ ንዒላት ጸሇምቲ ይንዔቕ ስሇዛነበረ እዩ። ዊሌያም ምንም እ 
ምስቶም ጸዒደ ኯፍ ኢለ ክመሃር ኣይኹኣሌ፥ ኣብቲ ንዴምጺ ፓርሃም ብርሕቀት 
ክሰምዒለ ዛኹእሌ እተኴወሇ ስፍራ ኯይኑ፥ ብዙዔባ ብቋንቋት ምጽሊይ፥ ጥምቀት 
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መንፈስ ቅደስን ክምሃር በቲ ዒርኩ ዛነበረ ፓርሃም ስሇተገብረ፥ መባእታዊ ኣፍሌጦ 
ክቕበሌ በቒዐ።  
 
እዘ ብትሕትናኡን ንሰባት ብዖሇዎ ኣኹብሮትን ዛሌሇ ዊሌያም ሲይሞር፥ ነቲ ኣብቲ እዋን 
እተመሃሮ ምህሮ ኣብታ ዖገሌግሇሊ ንእሽቶ ናይ ጸሇምቲ ማሕበር ብተዯጋጋሚ ክምህሮ 
ዴሕሪ ምጅማሩ፥ ካብቲ ዛነበሮ ከተማ ናብ ልስ ኣንጀሇስ ከይደ ከገሌግሌ ዔዴመ 
መጺእዎ። እታ ዛዒዯመቶ ቤተክርስትያን ብጉዲይ ‚እቲ ካሌኣይ ስራሕ መንፈስ ቅደስ‛ 
ዛብሌ ትምህርቲ ኣብ መንጏ እቲ መጓሰን ኣገሌገሌትን ንዛፈጠሮ ዖይምርዴዲእ ከህዴእ 
ኢሊ እያ ዒዱማቶ። ንሱ ኣብታ ቀዲመይቲ መዒሌቲ ናይ ኣገሌግልቱ ን ግ.ሃ2፥4 
ብምጥቃስ ምሌክት ምሌኣት መንፈስ ቅደስ ብቋንቋታት ምጽሊይ እዩ ክብሌ ምሂሩ። እዘ 
ምህሮኡ ዴማ በቲ ናይታ ማሕበር ጓሳን ‚ቅዴስና ማሕበር‛ ብዛብሃለ ወገናት ጽኑዔ 
ተቃውሞ ኣስዑቡለ እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ኣብታ ከተማ ዯገ ኣገሌግልት ተዒጽይዎ። ንሱ 
ግና በዘ ከይተሰናኴሇ ኣብ ጏዯናታት ናይ ልስ ኣንጀሇስን ኣብታ ከተማ ዛርኴቡ ነኣሽቱ 
ናይ ጸልት ጉባኤታትን ምግሌጋለ ቀጺለ። ከም ውጽኢቱ ዴማ ዴሕሪ እተወሰነ ሰሙናት 
ንሱን እቶም ምስኡ ዛጽሌዩ ዛነበሩ ሰባትን ብቋንቋታት ጸሌዮም። 
 
እቲ ሽዐ ዛጀመረ ምንቕቓሕ እናበርትዏ ቁጽሪ እቶም ተሳተፍቲ ዴማ እናበዛሔ ምስ ከዯ 
ናይ ኣምሌኺ ስፍራ ከምዖዯሌዮም ስሇተሰማምዐ፥ ነቲ ኣብ ጏዯና ኣሱዙ ቁጽሪ 312 
ዛርከብ፥ ቅዴሚ ሕጂ ‚ናይ ኣፍሪቃውያን ሜቶዱስት ማሕበር‛ ናይ ኣምሌኺ ስፍራ 
ዛነበረ እሞ ተዒጽዩ መኹዖን እተሇወጠ ኣዲራሽ፥ ተርዮም ብሓባር ከምሌኵን 
ኣገሌግልቶም ክቅጽሌዎን ጀሚሮም። እዘ ብሒዯት ጅማሬ እተበገሰ ምንቅስቓስ ኣብ 
ጏዯና ኣሱዙ ‚ኣፖስቶሉክ ፌይዛ ሚሽን‛ ብዛብሌ ኣገሌግልት ንመዒሌቲ ሰሇስተ 
ኣገሌግልታት ኣብ ሰሙን ዴማ ሸውዒተ መዒሌታት እናተኴናወነ  ንሌዔሉ ሰሇስተ ዒመት 
ብምቅጻሌ፥ ኣሽሓት ሰባት ሓይሉ መንፈስ ቅደስ ክቕበለን ብቋንቋታት ክጽሌዩን ሓጊ 
እዩ። እቲ ቅዴሚኡ ኣብ ዛነበረ እዋናት ከም ዖየሌቦን ዖቋረጸን ዛሕሰብ ዛነበረ ብሌእ 
ቋንቋታት ምዛራብ ናብ ማሕበር ክርስቶስ ዲግም ዴሕሪ ምምሊሱ ናብ ብዖሊ ዒሇም 
ቀሌጢፉ እዩ ተሊቢዐ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ እዘ ኣብ ሒዯት ዛቑጽሮም ሰባት ዛጀመረ 
ተሓዴሶ ልሚ ንብዖሊ ዒሇም ኣዔሇቕሉቕዋ ካብ ዛርኴቡ ዒበይቲ ተሓዴሶታት ሓዯ 
ኯይኑ ንርእዮ ኣልና።  
 
እዘ ምንቅስቓስ ካብቶም ካሌኦት ምንቅስቃሳት ብዛርግሔ እቲ ዛሰፍሐን ዛዒበየን 
ምንቅስቓስ እዩ። ብዯረጃ ዒሇም ዴማ ኣዛዩ ሌዐሌ ጽሌዋ ዛገዯፈን ዛገዴፍ ዖልን 
ብምኽኑ ንኣምሊኹ ንባርኹ ኢና። ብመሰረት ጸብጻባት ካብቲ ዛጀመረለ (1906) ክሳዔ 
2000 ዒ.ም ሌዔሉ 250 ሚሌዮን ኣመንቲ በዘ ምንቅስቓስ ተተንኪፎም እዮም። ኣብ 
2013 ብእተገብረ ካሌእ መጽናዔቲ ዴማ ሰዒብቲ እዘ ምንቅስቓት ኣስታት 280 ሚሌዮን 
ከምዛበጽሑ ይሕብር። እዘ ምንቅስቓስ ንማሕበር ናብ ሓዴሽ ናይ እምነት ሌምምዴ 
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ዖእተወ፡ ካብ ሌምዲዊ ኣካይዲ ዖናገፈ፡ ነቲ ኣብ ቀዲማይ ክፍሇ ዖመን ኣብ ዛነበሩ 
ኣመንቲ ዛተገሌጸ ናይ መንፈስ ቅደስ ህያባት ዴማ ብዛርኤ ወይ ብተጨባጢ መሌክዔ 
ስሇዛመሇሶ ተቐባሌነቱ ኣዛዩ ሌዐሌ እዩ። እዘ ምንቅስቓስ ኣብ ቋንቃታት ምጽሊይ 
ከይተሓጽረ ብሕ ነገራት ናብ ኣካሌ ክርስቶስ ክምሇሱ ገይሩ እዩ። ንገሇ ሒዯት ቀጺሌና 
ንመሌከት፦ 
 
1. ተፈቲሕካ ምምሊኹ 

ቅዴሚኡ ኣብ ዛነበረ እዋን ኣብ መብዙሕትኤን ማሕበራት ዖይሌሙዴ ዛነበረ 
ሳዔስዑት፥ ጭዴርታ (ዒው ምባሌ) ኣብ ኣምሌኺ ከም ንቡር ክውሰዴ ሓጊ እዩ። 
ተፈቲሕካ ምምሊኹ ኣብቲ ቅዴሚኡ ዛነበረ ምንቅስቓሳት ብከፊሌ ተሓዱሱ እ 
እንተነበረ ብምንቅስቓስ በዒሇ ሓምሳ እዩ ብዛሇዒሇ መሌክዐ ኣስፋሕፊሑ እዩ። እዘ 
ምንቅስቓስ ኣብ ኣምሌኺ ኩሇንተና ሰብ ክሳተፍ ከምዖሇዎ ብምእማን ፍቱሕ 
ኣምሌኺ ክመጽእ ባብ ኣርሕዩ እዩ።  

 
2. ምፍራስ ዒላታዊ ፍሌሌይ ኣብ ቅደሳን 

እዘ ምንቅስቓስ ነቲ ኣብ መንጏ ጸሇምትን ጸዒደን ዛነበረ ዒላታዊ ምፍሌሊይ 
ዖበርዒነ ሓያሌ ምንቅስቓስ እዩ። ቅዴሚኡ ኣብ ዛነበረ እዋን ኣብቲ ጸዒደ ዛእከቡለ 
ማሕበራት ጸሇምቲ፥ ጸሇምቲ ኣብ ዛእከቡለ ዴማ ጸዒደ ኣይኣትውን ነይሮም። 
ዴሕሪ እቲ ኣብ ጏዯና ኣሱዙ ዛጀመረ ሱር በተዊ ሇውጢ ግን፥ ክሌቲኦም 
ህዛብታት ብዖይ ኣፈሊሊይ ንዒላታዊ ግዴጊዲ ብምጥሓስ ኣብ ትሕቲ ጽሊሌ ሓዯ 
ጸሉም ፓስተር ንኣምሊኹ ከምሌኵ ክኢልም እዮም።  
 

3. ምጥፋእ ኣብ መንጏ ኣገሌገሌትን መጓሰን ዖል ፍሌሌይ 
ሓዯ ካብቲ ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ማሕበር ዛገዯፈቶ በሰሊ ኣብ መንጏ 
ኣገሌገሌትን ተገሌገሌትን ናይ ሰማይን ምዴርን ፍሌሌይ ምግባር እዩ። ኣገሌገሌቲ 
ከም ፍለያትን ፈጺሙ ክብጻሕ ዖይክእሌ ብጽሕና ዖሇዎምን ተገይሩ ይውሰዴ 
ነይሩ። እቲ ኣብ መንጏ ኣገሌገሌትን ምእመናን ዛነበረ ዒብዪ ጋግ በዘ ምንቅስቓስ 
ስሇዛጠፍኤ ግና፥ ኩልም ኣመንቲ ብማዔረ ንሓባራዊ ረብሓ ብሓዯ ዔሊማ ንኣምሊኹ 
ከምሌኵን ከገሌግለን ጀሚሮም።   
 

4. ምኹፋት ዯገ ኣገሌግልት ንዯቀንስትዮ 
ቅዴሚ እዘ ምንቅስቓስ ዯቀንስትዮ ወግዒዊ ብዛኻነ መገዱ ኣብ ማሕበር ናይ 
ምግሌጋሌ ስፍራ ይወሃበን ኣይነበረን። እቲ ዛርካቡ ኣገሌገልት ዯቀንስትዮ ካብ 
መዴረኹን መሪሕነትን ወጻኢ እዩ ዛነበረ። ንኣብነት ኣብ መዛሙርን ጸልት ጉጅሇን 
ንእኡ ዛመስለ ጥራይ ከገሌግሊ ይግበር ነይሩ። ዴሕርዘ ተሓዴሶ ግና ብሓት 
ዯቀንስትዮ በቲ ዖሇወን ዒቕሚ ዯገ ኣገሌግልት ተራሕዩሇን ክዒያ ጀሚረን።  
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5. ምስካም ጾር ተሌእኺ ወንጌሌ 

እቲ በዘ ምንቅስቓስ እተረኹበ ረብሓ ‚ምዴሓን ብጸጋ ብእምነት እዩ‛ ንዛብሌ 
ኣቐዱሙ ዛነበረ ሓቂ ብምሓዛ ናብ እተፈሊሇየ ስፍራ ጾር ተሌእኺ ወንጌሌ 
እተሰከሙ ኣገሌገሌቲ ምሌኣኹ እዩ። ብሓት በቲ ኣብ ጏዯና ኣሱዙ እተበገሰ 
ማዔበሌ ተጸሌዮም ወንጌሌ ንምዛርጋሕ ሓሊፍነቶም ኣሌዑልም እዮም። በዜም ናይ 
ወንጌሌ ሚሽነሪታት ዴማ ሚሌዮናት ኣህዙብ ናብ ጏይታ ክውሕዛ ክኢለ እዩ። 

 
 

ምጅማር ጉባኤ እግዘኣብሄር (Assemblies Of God) 
 
ብዙዔባ Assemblies Of God ከይተዙረብካ ምለእ ስእሉ ምንቅስቓስ በዒሇ ሓምሳ 
ክትህብ ዛከኣሌ ኣይኯነን። እቲ ኣብ ዒሇም ብሓፈሻ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዴማ ብፍለይ 
ዛርግሐ ዛፍሇጥ ኣሰምብሉስ ኦፍ ጋዴ ቸርች ፍረ እዘ ምንቅስቓስ እዩ። ዊሌያም ጄ 
ሲይሞር፥ ዴሕሪ ምጅማር ምንቅስቓስ ጴንጤቆስጤ፥ ከም ኣካሌ ናይ ኣገሌግልቱ 
‚ሃዋርያዊ እምነት‛ ዛብሌ መጽሔት እናዲሇወ ንኣስታት 50 ሽሕ ሰባት ይሌእኹ ነይሩ። 
በዘ መጽሔት ብሓት ተባሪኺምን ተሃኒጾምን እዮም። እዘ ከምዘ ኢለ እንከል ኣብ 
1908 ሲይሞር ሰበይቲ ከእቱ (ሓዲር ክምስርት) ዯሇየ። ንሱ ንምምስራት ሓዲር ኣብ 
ምዴሊው እንከል ካብተን ምስኡ ኣብ ምዛርጋሕ እታ መጽሔት ዖገሌግሊ ዛነበራ ክሌተ 
ኣዋሌዴ፥ ክሊራን ፍልሬንስን ዛበሃሊ ንውሳኔኡ ብትሪ ተቃዊመናኦ። ምኹንያት 
ተቓውሞአን ዴማ ‘ጏይታ ክመጽእ ሒዯት ጊዚ ተሪፍዎ እንከል ከመይ ገይሩ እዩ 
ክምርዕ ዛውስን’ ዛብሌ እዩ ዛነበረ። ንሰን ከም መርኣያ ተቃውሞኤን ነቲ ናይቶም እቲ 
መጽሔት ዛሇኣከልም ሰባት ስም ዛርዛር ዛሓዖ መዛገብ ሒዖን ናብ ካሌእ ግዛኣት ናይ 
ኣሜሪካ ሃዱመን። ምጥፋእ ናይቲ ዛርዛር ኣስማት ዴማ ኣብ ኣገሌግልት ሲይሞር ቀሉሌ 
ዖይኯነስ ሃስያ እዩ ኣውሪደ። ነቲ ሲይሞር ዛነበሮ ጽሌዋ ኣብ ምዴም ዴማ ኣለታዊ 
ኣበርክቶ ገይሩ።  
 
እቲ ብምጥፋእ ዛርዛር ኣስማት ኣብ ከቢዴ ወጥሪ ዛነበረ ሲይሞር፥ ኣብ 1911 ዴማ 
ካሌእ ተወሳ ጸገም ገጢምዎ። ንሱ ከኣ ካብቶም ኣብ ጏዯና ኣሱዙ ጴንጤቆሳሉዛም 
ክጅምር እንከል እናመጽኡ ካብ ዛሳተፉ ዛነበሩ ሰባት ሓዯ ዛኻነ ዊሌያም ደርሃም 
(William H. Durham) ናብታ ንሱ ዖገሌግሇሊ ማሕበር ምምጽኡ እዩ። ዊሌያም 
ደርሃም ቅዴሚ እቲ እዋን ናይ ባፕቲስት ቤተክርስትያን ኣገሌጋሉ እዩ ዛነበረ። ንሱ 
ንትምህርቲ ሰይሞር ብፍሊይ ከኣ ነቲ ‚ሓዯ ሰብ ብቋንቋታት ቅዴሚ ምጽሊዩ በቲ ካሌኣይ 
ዔዮ መንፈስ ቅደስ ክሓሌፍ ኣሇዎ‛ ዛብሌን ን ብቋንቋታት ምጽሊይ ከም ምሌክት 
ናይቶም ዛንጠቁ ቅደሳን ጌርካ ምውሳዴ ብትሪ ክነቅፍን ክቃወምን ጀሚሩ። እቲ 
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ካሌኣይ ዔዮ መንፈስ ቅደስ ዛበሃሌ ናይ ምቕዲስ ተግባር እዩ። ደርሃም ዴማ ብቋንቋታት 
ንምጽሊይ ዲግም ምውሊዴ ጥራይ በይኑ እኵሌ እዩ ዛብሌ ምህሮ እዩ ዛስዔብ ዛነበረ። 
 

ደርሃም ነዘ ክገብር እንከል ሲይሞር ኣብ ምብራቃዊ ግዛኣት ናይ ኣሜሪካ ናይ ስብከት 

ወፈራ የካይዴ ነይሩ። ነዘ ወፈራ ዙዘሙ ናብ ‚ኣሱዙ ሚስዮን‛ ምስ ተመሌሰ ዴማ፥ 

ነገራት ከምቲ ዛገዯፎም ኣይጸንሕዎን። ብምኹንያት እቲ ደርሃም ዛመሃሮ ምህሮ 

ኣገሌግልቱ ክዔጾ ተገዱደ። ብኣንጻሩ ደርሃም ብብሓት ተቐባሌነት ክረክብ በቒዐ። 

ከም ውጽኢቱ ዴማ ኣብ 1914 ‚ጉባኤ እግዘኣብሄር‛ (Assemblies Of God) እተባህሇ 

ማሕበር መስሪቱ። እዘ ማሕበር ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ ዛርኴቡ ማሕበራት እቲ ዛዒበየ 

ጴንጤቆስጣዊ ማሕበር እዩ። 

ዊሌያም ደርሃም ዴሕሪ ምምስራት ‚ጉባኤ እግዘኣብሄር‛ ኣገሌግልቱ እናሰፍሔ 

ስሇዛኴዯ ‚ተሌእኺ ጏዯናታት ሰሜን‛ ን ‚ጉባኤ ምለእ ወንጌሌ‛ እተባህለ ዜባውያን 

ማሕበራት’ውን መስሪቱ። እቲ ብዊሌያም ደርሃም እተመስርተ ኣገሌግልት ‚ዲሕረዋይ 

ዛናብ‛ ዛብሌ መጽሔት ብ‚ወንጌሌ ኣሕተምቲ‛ ብዛጽዋዔ ኣሕታሚ ትካሌ ተሓጊ 

ዯሌዱለ እዩ። ካብዘ ኣገሌግልት ብርክት ዛበለ ናይ ወንጌሌ ሌኡት ናብ ኤውሮጳ፥ 

ቻይና፥ ፊሉፒንስ፥ ጃፓን፥ ሆንክኮንግ፥ ግብጺ፥ ዯቡብ ኣፍሪቃን ካሌኦት ሃገራትን 

ተሊኢኺም ብምዴ ውጽኢታዊ ዛኻነ ኣገሌግልት ኣገሌጊልም እዮም። 
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ምዔራፍ ሽደሽተ 

ምንቅስቓስ ካሪዛማቲክ 
 

ዘ ‚ካሪዛማቲክ‛ ዛብሌ ቃሌ፥ ናይ ግሪኹ ቃሌ ኯይኑ እቲ ‚ካሪዛ‛ ዛብሌ ቃሌ 
ጸጋ ህያባት ዛብሌ ትርጉም ክህሌዎ እንከል፥ ብሓፈሻ እቲ ‚ካሪዛማቲክ‛ ዛብሌ 
ቃሌ ዴማ ብህሊዌ ጸጋ ህያባት ዛኣምንን ዛዒዪን ማሇት እዩ። ኣብ 1960 ኣብ 

ካሉፎርንያ ቅደስ ማርቆስ ኢጲስቆጳሌ ቤተክርስትያን ዖገሌግሌ ዛነበረ ዯኒስ በነት 
(Dennis Bennett) እተባህሇ ቆሞስ (መራሒ ሓንቲ ማሕበር)፥ ኣብ ቅንያት ፋሲጋ ነቲ 
ኣብ ትሕቲኡ ዛግሌገሌ ሰበ፥ ሓይሉ መንፈስ ቅደስ ከምእተሞከረ ብምሕባር ኣብዘ 
ሓቂ ክርዔም ገይርዎ። እዘ ናይ 1960 ፍጻሜ ምንቕቓሕ ካሪዛማቲክ፥ ንማሕበር 
ክርስቶስ ምምሊስ ካሪዛማቲካዊ ኣካይዲ ብዔሉ ዖበሰረ ተሓዴሶ እዩ። ዯኒስ በነት ዴሕርቲ 
ዛረኴቦ ምሌኣት መንፈስ ቅደስ ብሓዴሽ ቋንቋ ክዙረብ ምስጀመረ እሞ ከኣ ነቲ ንሱ 
ዛመርሓ ማሕበር ናብዘ ሓቂ ምሰእተዋ፥ ከቢዴ ተቃውሞ እዩ ገጢምዎ። ካብቲ ዛነበሮ 
መሪሕነት ክወርዴ ክሳዔ ዛግዯዴ ከቢዴ ብዴሆ ስዑብዎ።  
 
ንሱ ዋሊ እ ካብ መሪሕነት ቅደስ ማርቆስ ኤጲስቆጳሌ እንተወረዯ ካብታ ኣብ ሲያትሌ 
ዋሽንግተን ዱሲ እትርከብ ቅደስ ለቃስ ኤጵስቆጳሌ ቤተክርስትያን ቆሞስ ክኴውን 
ዔዴመ ስሇዛመጾ ናብኡ ብምዴ ነቲ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ቀጺሌዎ እዩ። እታ 
መራሒኣ ክኴውን ዯገ ዛኴፈተትለ ቤተክርስትያን ብካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ 
የዔሇቕሉቓ እ እነተነበረት ምስ ምምጻእ ዯኒስ በነት ዴማ መሉሳ እያ ኣጉሊዔሉዒ። ዯኒስ 
በነት ነቲ ዴሮ ጀሚሩ ዛነበረ ናይ መንፈስ ቅደስ ሓዊ መሉሱ ኣንበዴቢዴዎን ካሌኦት 
ማሕበራት ክሳዔ ዛጽሇዋለ ዖርጊሕዎን እዩ። 
 
ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ብርግጽ ብወዛቢ ዛተበገሰ ኣይነበረን። ምንም እ እቲ 
ምንቅስቓስ ብዯኒስ በነት ጀማሪነት ይመዛገብ፥ ብሕ መስርሕ ዛሓሇፈን ብሓት ዋጋ 
ዛከፈለለን ምኽኑ ምፍሊጥ የዴሉ። መሰረት ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ኣብ መጀመርታ 
20 ክፍሇ ዖመን ኣብ ከተማታት ዒባይ ብሪጣንያ (ኬዛዊክ ን ዌሌስ) ዛካየዴ ዛነበረ 
ዒሇምሇዊ ናይ ምንቕቓሕ ጉባኤታት እዩ። ናይቲ ዛካየዴ ዛነበረ ኣኸባ መሪሕ ሓሳብ 
‚ዔምቇት ዖሇዎ ክርስትያናዊ ህይወት‛ ዛብሌ እዩ ነይሩ። ኣብዘ ጉባኤ እቶም ብዒሇም 
ዯረጃ ዒብዪ ጽሌዋን ፍረን ዖበርከቱ መራሕቲ ይሳተፉ ነይሮም። ንገሇ ካብ ኣስማቶም 
ምጥቃስ እንተዴኣ ኣዴሌዩ ዴማ፥ ኣሇን ሬዴፖዛ፥ ኤ.ቢ ሲምሰን፥ ኣቡነ ሙሌ፥ ኣንዴሪው 
ሙሬ፥ ኤ ዲብሌዩ ቶዖር፥ ኤፍ.ቢ.ማየር፥ ሮሊንዴ ቢንግሃም… ይርከብዎም። እዘኣቶም 

እ 
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ዴሕሪ እቲ ብ ኢቫን ሮበርትስ ኣብ ዌሌስ ኣብ 1904 እተበገሰ እሞ ብሓት ነፍሳት ናብ 
ጏይታ ዛመሇሰ ምንቕቓሕ እተነቓነቑ ኣገሌገሌቲ እዮም። 
 
ኣብዘ ጉባኤታት ‚ናይ ኣገሌግልት ሓይሌን ቅደስ ናብራን‛ ዛብለ ኣርእስታት 
ብተዯጋጋምን ብዔምቇትን ይስበኵ ነይሮም። እዘ ኣኸባ ኣብ ትምህርትን ስብከትን 
ጸቒጡ ዛዒዪ እ እንተነበረ፥ ኣብኡ ከይተሓጽረ ወንጌሌ ናይ ምዛርጋሕ ተሌእኺ 
ከምዛነበሮ መዙግብቱ የረጋግጽዎ። እቲ በብእዋኑ ዛካየዴ ዛነበረ ናይ ምንቕቓሕ ጉባኤ 
ነቲ ዴሒሩ ብሓይሉ ዛነቶገ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ መሰረት ኣንጺፉለ እዩ።  
 
ንሓዯ ካብቶም ኣብ ሊዔሉ ዛጠቐስናዮም ሰብ ውዔሇትና ዛኻኑ ኣቦታት ከም ኣብነት 
ንውሰዴ። ኤ.ቢ.ሲምሰን (1843-1919) ምቅማጡ ኣብ ሃገረ ካናዲን ኣሜሪካን ኯይኑ ኣብ 
‚ክርስትያን ሚስዮን ማሕበር‛ ዖገሌግሌ ሰብ እዩ ነይሩ። ንሱ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኬዛዊክ 
ዛካየዴ ናይ ምንቕቓሕን ተሓዴሶን ጉባኤታትን ብብዛሒ ዛሳተፍን ዖገሌግሌን ኯይኑ 
‚ነቲ ምንቅስቓስ ዲሕረዋይ ዛናብ‛ (The Later Rain Movement) እተባህሇ በረኴት፥ 
ኣዛዩ ይጸምእን ይጽበን ነይሩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ኩለሳዔ ኣብ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ 
ኣተኩሩ ዛምህር ዛነበረ። ኤ.ቢ. ሲምሰን ቅዴሚ ክርስቶስ ናብ ምዴሪ ምምሊሱ ዒብዪ 
ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ክከናወን እዩ ኢለ ይኣምንን ይምህርን ነይሩ። ነቲ ንሱ ዛነበረለ 
ዖመን ናይቲ ዲሕረዋይ ዛናብ ዙዔዙዔታ (ጅማሬ) ከምዛኻነ፥ ሓዯ ብርቱዔ ናይ መንፈስ 
ዛናብ ዴማ ነቲ ዙዔዙዔታ ስዑቡ ከምዛመጽእ ትንቢታዊ ምህሮ ይመቅሌ ነይሩ። ኣብ 
ኣገሌግልት ኤ.ቢ.ሲምሰን ስጋዊ ፈውሲ ይካየዴ እ እንተነበረ ሓዯ ብርቱዔ ዛናብ 
ይጸምእ ከምዛነበረ፥ እቲ ብዙዔብኡ እተጻሕፈ ጽሑፍ ይዙረብ። 

 
እዘ ምንቅስቓስ፥ ንማሕበር ክርስቶስ ብመንፈሳዊ ህያባት ክትውቅብ ዛገበረ፡ ሓዴሽ 
ኣንፈት ጉዔዜ ዴማ ዛሃበ፡ ኣብ ምዔራፍ ኣካሌ ክርስቶስ ኣዛዩ ኣገዲሲ ምንቅስቓስ ኯይኑ 
ጌና ብሓይሉ ዛቅጽሌ ዖል ምንቅስቓስ እዩ። እዘ ምንቅስቓስ ከም ኩለ ምንቅስቓሳት 
ክጅምር እንከል ብሕ ምሌኣት ኣይነበሮን። ዴሒሩ ብእተገበረ መጽናዔቲ መጽሓፍ 
ቅደስ፥ እተረኹበ መንፈሳዊ ምግሊጽ፥ መሇኯታዊ ምጉናፍን ትንሳኤ ብርክት ዛበለ ናይ 
ተሓዴሶ ኣገሌገሌትን ግና እናዒሞቐ እዩ ከይደ።  
 

 
እተፈሊሇዩ መዴረት ናይ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ 

 
1. እተሓዯሰ ጴንጤቆስጣሉዛም ‚Neo Pentecostalism‛  
 
እዘ ብመሪሕነት ዯኒት በነስ ኣብ ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ብእተገብረ ተሓዴሶ 
ዛጀመረ እሞ ኣቐዱሞም ኣብ ጴንጤቆስጣዊ ምንቅስቓስ ዛዒዩ ዛነበሩ ኣገሌገሌቲ 
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እተጸንበርዎ እዩ። እቶም ነዘ ምንቅስቓስ ዛመርሕዎ ዛነበሩ መራሕቲ ዴማ ብ ‚Neo 
Pentecostals‛ ዛብሌ መፍሇይ ስም ይጽውዐ ነይሮም። ንገሇ ኣስማት ናይቶም ነዘ 
ምንቅስቓስ ዛመርሑ ዛነበሩ ንምጥቃስ፥ ካብ ኣሜሪካ Herald Bredesden, Tommy 
Tyson & Agnes Sanford፥ ኣብ ካቶሉካዊት ቤተክርስትያን ዛነበሩ ከም እኒ Barbara 
Schlemon, Fr. Edward O’Connor, Stephen Clark, Ralph Martin and Jim 
Cavnar. ካብ Episcopal ማሕበር W. Graham Pulkingham ካብ ለተራዊት 
ቤተክርስትያን Larry Christenson እዮም። ካብ ዒዱ እንግሉዛ ዴማ Michael 
Harper, David Watson, Trevor Dearing ን Colin Urquhart ነቲ ምንቅስቓስ 
ክግስግስ ኣብ ምግባሩ እጃሞም ዖበርከቱ ኣቦታት እዮም። ኩልም እዜም ኣስማቶም 
እተዖርዖረ ነቲ እተጀመረ ምንቅስቓስ በብቲ ዛነበርዎ ከባቢን ዱኖሚኔሽንን ኣብ 
ምዛርግሑ ዛሇዒሇ ተራ ተጻዊቶም እዮም። 
 
2. ምንቅስቓስ ጉስነት (Shepherding Movement) 
 
እቶም ካሌኣይ ጉጅሇ ምስተን ዛጸንሓ ቤት እምነታት ምንም ምትእስሳር ዖይብሇን 
ሓዯሽቲ ማሕበራት ብምትካሌ ንእተንቀሳቀሱ ኣገሌገሌቲ ዛሓቍፍ ጉጅሇ እዩ። እዘ ኣብ 
መፋርቅ 1970ታት እናዒበየ ዛኴዯ ምንቅስቓስ፥ ምስተን ዛጸንሓ ቤት እምነታት 
ምትእስሳር ኣይነበሮን ማሇት ግና ብዔሊማ፥ ኣካይዲን ምህሮን እተፈሇዩ ነይሮም ማሇት 
ኣይኯነን። ብኵለ መምዖኒ ምስቶም ‚Neo Pentecostals‛ ሓዯ እዮም። 
 
እዘኣቶም ኣብ ኣሜሪካ ትምህርታዊ ኮንፍራንስን ‚ሓዴሽ ወይኒ‛ (New Wine) እተሰምየ 
መጽሔት ብምዴሊው፥ ነቲ ምንቅስቓስ ናብ ብሓት ዖስረጹን ኣብ ዔቤት ማሕበር 
ክርስቶስ ዒይነታዊ ሇውጢ ዖምጽኡን ሃበርም መራሕቲ እዮም ዛነበሩ። ኣስማት ናይዜም 
ታሪውያን ጀጋኑ እዘ ዛስዔብ እዩ፥ Derek Prince፥ Don Basham፥ Charles 
Simpson and Bob Mumford። እዘኣቶም ምስቲ ኣብ 1974 ካብ ሃገረ ካናዲ 
እተጸንበሮም Ern Baxter ሓይልም ኣብ ትምህርቲ ብምግባር፥ ንስሌጣን ጓሶት ኣፍሌጦ 
ብምሃብ መጽሓፍ ቅደሳዊ ማሕበራት ብምህናጽ ይንቀሳቀሱ ነይሮም። ነቲ ኣፍሌጦ 
እተዋህቦ ስሌጣን ጓሶት ዴማ እቲ መጓሰ ብምለእ ሌቡ ክእዖዜ ይገብሩ ምንባሮም 
ይዛከር። እዘ ንመራሕቲ ፍጹም ምእዙዛ ክህለ ዛጕስጕስ ዛነበረ ምንቅስቓስ እቶም 
መራሕቲ ኣብ ኩለ ነገር ናይቲ ኣብ ትሕቲኦም ዛርከብ መጓሰ ብምእታው ክሳተፉን 
ክውስኑን ናይ ምግባር ሓሊፍነት ዖሰከመ ኯይኑ ንብሓት ናብ መንፈሳዊ ብጽሕና 
መሰጋገሪ ዴሌዴሌ ክኴውን ዛበቅዏ ምንቅስቓስ እዩ።  
 
ብተወሳ ኣብ ዒይነት (quality) ነፍሳት ንምዔያይ እተበገሰ ምንቅስቓስ ብምኽኑ፥ 
ኣሰርን ሜሊን ጏይታ የሱስ ብምኹታሌ ዯቀመዙሙርቲ ይፈርዩ ነይሮም። እቲ ነዘ 
ንምግባር እተኴተሌዎ ሜሊ ዴማ ጓሶት ብዖሇዎም ስሌጣን ኣብ ሌዔሉ እቲ መጓሰ ሓሇቃ 
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ኣብ ክንዱ ምኽኑን ኣዛዩ ጥቡቕ ርክብ ምስቲ መጓሰ ምህናጽ እዩ ዛነበረ። ካብዘ 
እተሊዔሇ ዴማ እዩ እቲ ናቶም ኣገሌግልት፥ ‚ምንቅስቓስ ጉስነት‛ (Shepherding 
Movement) ወይ ዴማ ‚ምንቅስቓስ ወዯ መዛሙርነት‛ (discipleship movement) 
ተባሂለ እተሰምየ። እዘ ካሌኣይ መዴረኹ ናይ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ምፍራይ 
ዯቀመዙሙርቲ ዒብዪ ኣበርክቶ ዛገበሩ ጓሶትን መምህራንን ብብዛሒ ስሇዖተንስኤ ኣብ 
ታሪኹ ቤተክርስትያን ነጥበ መቐይሮ ነይሩ እዩ። 
 
ኣብዘ ግና ከይተሊዔሇ ክሓሌፍ ዖይግብኦ ኣገዲሲ ነጥቢ ኣል። ገሇ ገሇ ኣብቲ ጊዚ ዛነበሩ 
ጓሶት ነቲ እዘ ምንቅስቓስ ዖምጽኦ ጽቡቕ ጽሌዋ ብሕማቕ ስእሉ ክግሇጽ ዛገበረ ተግባር 
ይፍጽሙ ነይሮም እዮም። እቲ ተግባር ከኣ፥ ነቲ ንስሌጣናት ምእዙዛ ዛብሌ ሓሳብ ብጌጋ 
ብምትርጓም ኣብ ሌዔሉ ኣባሊቶም ጸቕጢ ዛፈጥር ናይ መሇኹቲ ኣካይዲ ከይድም እዮም። 
‘ዛበሌክዎ ጥራይ ይፈጸም፥ ብመገዯይ ጥራይ ኪደ፥ ምሳይ ኪዲን እተው’ ዛብሌ ኣካይዲ 
ዛሃነጹ ኔሮም እዮም። እዘ ዖይቅኑዔ ኣመሇኹታ ነታ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍሊይ ዴማ ኣብ 
ናይጀርያ እትርከብ ቤተክርስትያን መኣዛና ክሳዔ ምስሓት ኣብጺሕዋ እዩ።  
 
3. ብዛሒ ትንሳኤ ወንጌሊውያን ዖበሰረ ሪቫይቫሌ (1940- 1952) 
 
እቲ ኣብ 1940ታት ዛተንስአ እሞ ንብሓት ማሕበራት ዛሓቇፈ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ 
ኣሜሪካ ብእኡ ኣቢለ’ውን ናብ ብዖሊ ዒሇም ዛሇሓመ፡ ብወንጌሌ ኣብ ኣካይዲ እቲ ህዛቢ 
ሇውጢ ዖምጽኤን ብስፍሓት ንምዛርጋሕን ዛተግሀን ምንቅስቓስ ተንሲኡ እዩ። እዘ 
ምንቅስቓስ ኣንጻር ኣነወርቲ ነገራት ከም እኒ መስተ፡ ሽጋራ፡ ፊሌምታት፡ ኣንጻር ቃሌ 
ኣምሊኹ ዛቀንዐ ፍሌስፍናታት ጽኑዔ ተቃውሞ ዖካየዯን ንሚሌዮናት ሰባት ዴማ 
ብወንጌሌ ዛበጽሔን ምንቅስቓስ እዩ። እዘ ምንቅስቓስ ወይ ዴማ ናይ ተሓዴሶ መስርሕ 
ብሕ ኣተኩሩ ካብ ዛሰርሓልም መንፈሳዊ ነገራት ዴማ እዜም ዛስዔቡ ይርከብዎም። 

- መጽሓፍ ቅደስ ፍጹም ስሌጣን ዖሇዎ ናይ ኣምሊኹ ናይ ገዙእ ርእሱ ቃሌ 
ከምዛኻነ 

- ኣምሊኹ ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ዛቇመ ሓዯ ኣምሊኹ ከምዛኻነ 
- ንዒብዪ ተሌእኺ ተወፋይነት 
- ብኢዴ ኣንብሮ ኣምሊዊ ነገራት ምምቓሌ 
- ምስ ኣምሊኹ ክህለ ብዙዔባ ዛግባእ ውሌቃዊ ሕብረት 
 

4. ‚ምንቅስቓስ ዲሕረዋይ ዛናብ‛ Later Rain Movement 
 
እዘ ‚ምንቅስቓስ ዲሕረዋይ ዛናብ‛ ኣካሌ ናይ ካሪዛማቲክ ምንቅስቓስ ዋሊ ይኵን፥ 
ናብታ ናይ ቀዲመይቲ ክፍሇ ዖመን ናይ ሃዋርያት ቤተክርስትያን ብምምሊስ ምለእ 
ወንጌሌ ንቕበሌን ነስርጽን ዛብሌ ኣካይዲ ይኹተሌ ብምንባሩ፥ ኣብ ርእሲ እቲ ብተሓዴሶ 
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ጴንጤቆስጤን ካሪዛማቲክን ዛተገሌጹ ሓቅታት ዛወሰኺም ትምህርታትን ሌምምዲትን 
ነይሮም እዮም። ን ምንባር ኣእዲው ዴማ ከም ኣብነት ክንጠቅሶ ንኹእሌ ኢና። ምንባር 
ኣእዲው፥ መንፈስ ቅደስ ንምቕባሌ፥ መንፈሳዊ በረኴትን ህያባትን ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት 
ንምፍታሕ ዛግበር ሌምምዴ ኯይኑ ኣብታ ቀዲመይቲ ማሕበር ሌሙዴን ሓዯ ካብ 
መሰረታዊ ምህሮ ክርስትናን እዩ። ምስ ጊዚ ግና ሃሲሱ ዴሕሪ ምጽናሕ በዘ ምንቅስቓስ 
ዲግም ናብ ኣገሌግልት ተመሉሱ። ቅዴሚኡ ዛነበሩ ፍጹም ኣይጥቀሙለን ነይሮም 
ማሇት ግና ኣይኯነን። ዋሊ ሳሕቲ ይኵን ዛጥቀሙለ ነይሮም እዮም። ዴሕሪ በዘ 
ምንቅስቓስ ምሕዲሱ ግና ዒሇምሇዊ መሌክዔ ሒ ክጓዒዛ ከምዛበቕዏ ዖይከሓዴ ሓቂ 
እዩ። 
 

ናይዘ ምንቅስቓስ መራሕቲ ምኽኖም ዛእመነልም ሰሇስተ ሪቫይቫሉስት እዮም። 

William Branham, Oral Roberts & Gordon Lindsey። እዜም ብመንፈስ ጏይታ 

ውሽጦም ዛሞቐ ብቅንኣት ወንጌሌ ዴማ ዛነዯደ ሪቫይቫሉስት ነንበይኑ ስብእናን ኣንፈት 

ናይ ኣገሌግልት ዛነበሮም ጀጋኑ እዮም። ንሳቶም ዛወሌዔዎ ምንቕቓሕ ነቲ ዴሮ 

እተጀመረ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ብዛበሇጸ ክዒሙቕን ናብ ሓዴሽ ዯረጃ ተሳጊሩ ነቲ 

ብዴሕሪኡ ዛመጽእ ካሌእ ምንቅስቓስ መሰረት ከንጽፍን ኣኹኢሌዎ እዩ። 

ዊሌያም ብራንሃም ተጨባጥ ብዛኻነ ተኣምራትን ፍለይ ናይ ትንቢት ጸጋን ምንቕቓሕ 

ከምጽእ እንከል፥ ኦራሌ ሮበርትስ ዴማ ኣምሊኹ ንህዛቡ ዖሇዎ ዔሊማ ፈውስን ብኵለ 

ምብሌጻግን ምኽኑ ወትሩ ብምእዋጅን ምምሃርን ብፈውሲ የገሌግሌ ነይሩ። ንሱ ኣብ 35 

ሃገራት ሌዔሉ 300 ናይ ፈውሲ ጉባኤታት ብምስራዔ ንሌዔሉ ክሌተ ሚሌዮን ሰባት ኢደ 

ኣንቢሩ ንፈውሲ ዛጸሇየን ክሳዔ እታ ብዛሓዯሮ ሕማም ኒሞንያን መስበርቲ ዒጽምን ናብ 

ጏይታ እተፋነወሊ ዔሇት (22 ታሕሳስ 2009) ኣብ መርገጺኡ ኯይኑ ዖገሌገሇ 

ካሪዛማቲካዊ መራሒ ቤተክርስትያን እዩ። ጏርዯን ሉንዴሰይ ዴማ ኣብቲ ንሱ ባዔለ 

ዖዲሌዎ ናይ ወንጌሌ ወፈራን ናይ ፈውሲ ጉባኤታትን ከይተሓጽረ፥ ነቶም ብመንፈስ 

ቅደስ ተቀቢኦም ንዛተንስኡ ሓዯሽቲ ኣገሌገሌትን ብእኦም እተከናወነ ስራሕ ኣምሊኹን 

በቲ ኣማኢት ኣሽሓት ኣንበብቲ ዖሇዎ ‚the healing voice‛ ዛብሌ መጽሔት የሊሌዮምን 

ኣብ መንጏ ኣገሌገሌቲ ፍጹም ጥምረት ክህለ ይጽዔርን  ነይሩ።  

ጏርዯን ሉንዴሰይ፥ እዘ ብምግባር እቶም ዛተንስኡ ኣገሌገሌቲ ንሓዴሕድም ክቀባበለ፥ 

ክፋሇጡ፥  ኢዴ ንኢዴ ተተሓሒዜም ክዒዩን ንሓዴሕድም ክዯጋገፉን፥ ህዛቢ ኣምሊኹ 

ዴማ ኣብ ጏኖም ዯው ንክብሌ ግዱኡ ዖበርከተ ቅቡእ እዩ። ናይዜም ሰሇስተ ኣገሌገሌቲ 

በበይኑ ዛኻነ ፍለይነት ኣብ ትሕቲ ሓዯ ዔሊማ ተጠሚሩ ስሇዛሰርሐ ነቲ ምንቅስቓስ 
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ንቅዴሚት ዯፊእዎ እዩ። ንኣና ነቶም ምንቕቓሕ እዙ ምዴሪ እንጸምእ ሰባት ዴማ ዒብዪ 

ትምህርቲ እዩ ዖሕሌፈሌና። ክንሓብር ናይ ግዴን ብሓባር ኣብ ሓዯ መዴረኹ ምግሌጋሌ 

ወይውን ሓዯ ዒይነት ድክትሪን ክህሌወና ኣሇዎ ማሇት ኣይኯነን። ኩለ እቲ እንገብሮ 

ኣብ ትሕቲ ጽሊሌ ሓዯ ዔሊማ ክቅሇስን በቲ ዖልና ፍለይነት እንተንነብርን ነቲ ኣምሊኹ 

ኣብ ምዴርና ዛጅምሮ ሰናይ ቐጻሌነት ከምዛህሌዎ ጌርና ክንቃንዮ ምተእሇ። 

ናይዜም ሰሇስተ ሰባት ትንሳኤ እምበኣር ነቲ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ምዛርግሑን 

ምዔሟቑን ዒብዪ ግዯ እዩ ገይሩ። በብወገኖም ዛገበርዎ ኣስተዋጽኦ ነቲ ምንቅስቓስ 

ጽቡቕ ቅርጺ ክሕዛ ጌርዎ እዩ። ዊሌያም ብራንሃም ዴሒሩ ንትምህርቲ ስሊሴ ዛጻረር 

ምህሮ ብምምሃር ካብቲ ቅኑዔ መስመር እ እንተወጸ፥ ኣብቲ ጊዚ እቲ ብእኡ ዛሌቀቅ 

ዛነበረ ካሪዛማቲካዊ ምህሮ እቲ ምንቅስቓስ ቐጻሌነት ዖሇዎ ቅርጺ ሒ ክጓዒዛ ጽሌዋ 

የሕዱሩለ እዩ። እቲ ብኦራሌ ሮበርትስ ኣብ 1963 እተመስረተ ዩኒቨርስቲ ዴማ ንምዔጣቕ 

ኣገሌገሌቲ ከም ወተሃዯራዊ ካምፕ ዖገሌገሇ ብምንባሩ ነቲ ዴሒሩ ብሓይሉ ዛወጸ 

‚ፌይዛ ሙቭመንት‛ ዯገ ከፊቱለ እዩ። 

5. ምንቅስቓስ ሳሌሳይ ማዔበሌ (The Third Wave Movement) 

ዴሕሪ ምዛዙም ካሌኣይ ኳናት ዒሇም ብርክት ዛበለ መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት እዮም 

ጀሚሮም። ሓዯ ካብኦም እቲ ‚ብምንቅስቓስ ሳሌሳይ ማዔበሌ‛ ዛፍሇጥ ምንቅስቓስ እዩ። 

እዘ ምንቅስቓስ ብ ‚Signs and Wonders movement‛ እውን ይፍሇጥ እዩ። እዘ ኣብ 

1960ታት ዛጀመረ እሞ ኣብ 1970ታት ብፍለይ እናተዖርግሐ ዛኴዯ ምንቅስቓስ 

መስራቲኡ እቲ ን 16 ዒመት ኣብ ቦሉቭያ ሜስዮናዊ ኯይኑ ዖገሌግሌ ዛነበረ ፒተር 

ዋግነር እዩ። እዘ ናይ ተሓዴሶ ሰብ ክሳዔ ሕጂ (2014) ኣብ ኣገሌግልት ዛርከብ ኯይኑ 

ኣብ ሓዯ ናይቲ እዋን ኣዛዩ ግኑን ስም ዛነበሮ ቤት ትምህርቲ ስነ መሇኯት (ቲኦልጂ) 

ብዒውዱ ‚ዔቤት ቤተክርስትያን‛ እተመረቐ ምሁር እዩ።  

ፒተር ዋግነር ሰሇስተ ማዔበሊት ከምዖል ይኣምንን ይምህርን። ንሱ እቲ ቀዲማይ ኣብ 

ግብረሃዋርያት ክሌተ ተገሉጹ ዛነበረ እሞ ሃሲሱ ዴሕሪ ምጽናሕ ኣብ መጀመርታ 20 

ክፍሇ ዖመን ኣብ ጏዯና ኣሱዙ ናይ ልስ ኣንጀልስ እተሓዯሰ ‚ምንቅስቓስ ጴንጤቆስጠ‛ 

እዩ። እቲ ካሌኣይ ዴማ ኣብ ፍርቂ 20 ክፍሇ ዖመን ዛጀመረ እሞ ክሳዔ እቲ ንሱ 

ዛተንስኣለ 1960ታት ዛቀጸሇ ምንቅስቓስ ካርዛማቲክ ክኴውን እንከል፥ እቲ ሳሌሳይ 

ከኣ እቲ ኣብቲ ንሱ ዛተንስኣለ እዋን መንፈስ ቅደስ እናሰርሖ ዖልን ክሰርሖ ዛዯሌዮን 

ምንቅስቓስ እዩ ይብሌ። 
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እዘ ብእኡን ብጾቱን እናተመርሐ ኣብዘ ዖልናዮ እዋን ዛበጽሐ ሓያሌ ማዔበሌ፥ ካብቶም 

ቅዴሚኡ ዛነበሩ ምንቅስቃሳት ብዛሇዒሇ መገዱ ንተኣምራትን ፈውስን ዛዯሉ ብምኽኑ 

እዩ ‚ምንቅስቓስ ዴንቅን ተኣምራትን‛ ብዛብሌ ስም እተሰመየ። ንሳቶም ‚ተኣምራትን 

ፈውስን ንምዛርጋሕ ወንጌሌ ናይ ግዴን ዖዴሌዩ መሇኯታዊ ነገራት እዮም‛ ክብለ ዴማ 

ይምጉቱ። ፒተር ዋግነር ብዙዔባ እዘ ከምዘ ዛስዔብ ይብሌ ‘ወንጌሌ ክስበኹ እንከል 
ተኣምራት ክህለ ክኹእሌ ኣሇዎ። እቶም ተኣምራት ዛረኣዩ ሰባት ዴማ ብዛግባእ 
ክሌወጡ ናይ ግዴን እዩ።’ 

ምንቅስቓስ ሳሌሳይ ማዔበሌ ኣብዘ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኣምሊኹ ክትዛርጋሕ ኣሇዋ 

ዛብሌ ጽኑዔ መርገጺ ብምሓዛ ኣብ ኩለ ጽፍሕታት ናይዙ ዒሇም ንጡፍ ተሳትፎ ኣመንቲ 

ክህለ ዛጉስጉስ ምንቅስቓስ እዩ። ከምኡ ውን ንመንፈስ ቅደስ ክፉት ብምኽን በብእዋኑ 

መሇኯታዊ ዴምጺ ምስማዔን ሓዯሽቲ ሓሳባት ምውራዴን ክህለ ይጽዔር። እዘ ኣብ 

ሕብረት (relationship) ዯኣ እምበር ኣብ ድክትሪን ዖየተኩር ሓዴነት (unity) ክህለ 

ዛሰርሕ ምንቅስቓስ ነቲ ዴሒሩ ዛመጸ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ መገዱ ጸሪጉለ እዩ።  

 
ብካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ናብ ቤተክርስትያን እተመሌሱ ወይ ዛመጽኡ በረኴታት 

በዘ ምንቅስቓስ ናብ ቤተክርስትያን እተመሌሱ ብሓት ነገራት እዮም። ንሒዯት 

ካብኦም ቐጺሌና ክንርኢ ኢና፥ 

1. ትንስኤ ዒሇምሇዊ ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ 

መዙግብቲ ታሪኹ ማሕበር ክርስቶስ ከምዛሕብሮ፥ ካብ 1947 ክሳዔ 1952 ኣብ ዖል እዋን 
ብርክት ዛበለ ወንጌሊውያን ተንሲኦም እዮም። ብዴሕሪኡ ኣብ ዛነበረ እዋንውን 
ዒሇምሇዊ ጽሌዋ ዖሇዎም ኣገሌገሌቲ ወንጌሌ ብሓይሉ ተንሲኦም እዮም። ካብ 
ከባቢኦም ሓሉፎም ንብሕ ሚሌዮናት ህዛቢ ሓራ ምውጻእ ምኹንያት ዛኻኑ ናይ 
ወንጌሌ ሓርበኛታት ካብ ኣርባዔቲኡ መኣዛን እዙ ዒሇም ከቲቶም እዮም። እቶም ክሳዔ 
ኣገሌግልተይ ወዱኤ ኢልም ኯፍ ዛበለሊ ዒመተ 2013 ኣብ 185 ሃገራት ን ሌዔሉ 250 
ሚሌዮን ሰባት ብቐጥታ፥ ብመገዱ ሳተሊይት ዴማ ንኣስታት 2.5 ቢሌዮን ህዛቢ ወንጌሌ 
ዛሰበኵ ወንጌሊዊ ድ/ር ቢሌ ግርሃም ኣብቲ እዋን እዩ ኣገሌግልቶም ብሓይሉ ክወጽእ 
ዛጀመረ።  
 
እቲ ንኣፍሪቃ ከም እተወሌዯሊ እንኣምነለን እነኹብሮን ካሪማቲካዊ ኣገሌጋሉ ወንጌሊዊ 
ሬንሃርዴ ቦንኬ’ውን ነቲ ኣብ ሌዔሉ ኣፍሪቃ ዖሇዎ ናይ ወንጌሌ ጾር ኣብ 1967 እዩ ‚ሀ‛ 
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ኢለ ፈሉምዎ። እዘ ኣብዘ ሕጅ እዋን 74 ዒመት ገይሩ ዖል ቦንኬ ወዱ 10 ዒመት 
እንከል ወንጌሌ ናይ ምስባኹ ጻውዑት እተቐበሇ ክኴውን እንከል፥ ወዱ 27 ዒመት ምስ 
ኯነ ዴማ ናብ ኣፍሪቃ ዖሇዎ ኣገሌግልት ብሓንቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዛኻነት ሃገረ 
ላሴቶ ዛጀመሮ ወፈራ ወንጌሌ ንሚሌዮናት ኣፍሪቃውያን ናብ ጏይታ ንምምጻእ 
ምኹንያት ኯይኑ እዩ። እዘ ጽኑዔ ተኴታሉ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ዛኻነ ቦንኬ ሓዯ 
እዋን ኣብ ሕሌሚ፥ ካርታ ኣፍሪቃ ቀይሕ ሕብሪ ተዖርጊሕዎ ዴሕሪ ምርኣይ ‚ኣፍሪቃ 
ክትዴሕን ኣሇዋ‛ ዛብሌ ኣውያት ኣምሊኹ ሰሚዐ። ዴሕርዘ ዴምጺ ዋሊ እ ኣገሌግልቱ 
ኣብ ኣፍሪቃ ከይተሓጽረ ኣብ ብዖሊ ዒሇም ዖተኯረ እንተኻነ፥ ኣብ ኣፍሪቃ ፍለይ ጾር 
ብምሓዛ ኣገሌጊለ እዩ። እዘ ንኣህጉርና በረኴት ዛኻነ ወ/ዊ ቦንኬ ብካሪዛማቲካዊ 
ምንቅስቓስ እዩ ተወሉደ።  
 
ኣብቲ ብሓት ሪቫይቫሉስት ዛተንስኡለ ናይ 1940ታትን 1950ታትን ብርክት ዛበለ 
ናይ ወንጌሌ ኣገሌገሌቲ ተንሲኦም እዮም። ኣብቲ ሽዐ እዋን ንኣምሊኹ ተፈቲሕካን ምለእ 
ሇይትን ምምሊኹ ሌሙዴ ተርእዮ እዩ ዛነበረ። ከም እኒ ዊሌያም ብራንሃም (Williamm 
Branham)፥ ጃክ ኮይ (Jack Coe)፥ ጏርዯን ሉንዴሰይ (Gordon Lindsay)፥ ቲ.ኤሌ. 
ኦስቦርን (T.L. Osborn)፥ ኦራሌ ሮበርትስ (Oral Roberts) ኤ.ኤ. ኣሇን (A.A. Allen) 
ዛኣመሰለ ሪቫይቫሉስት ተንሲኦም ንብሓት ምዴሓንን ምህናጽን ምኹንያት ዛኻነ 
ኣገሌግልት ወንጌሌ ኣገሌጊልም እዮም። ብመገዱ ጏርዯን ሉንዴሰይ እናተሓትመ ዛወጽእ 
ዛነበረ ‚The Voice Of Healing‛ ዛብሌ መጽሔት ሌሳን እዜም ጀጋኑ ብምኽን ንብዖሊ 
ዒሇም ኣብ ምጽሊው ዒብዪ ኣበርክቶ እዩ ገይሩ። ብፍሊይ ዴማ ንሌቢ ቅደሳን እምነት 
ኣብ ምምሊእ ዛገበሮ ኣስተዋጽኦ ዒብዪ እዩ። ‚እመን እምበር ዖይከኣሌ ነገር የሌቦን‛ 
ዛብሌ ስብከት ብብዛሒ ይዛርጋሕ ብምንባሩ እምነት ቅደሳን ብሓይሉ ተሃኒጹ እዩ።   
 
2. ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ምውዲቕ 

ዴሕሪ ምጅማር ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ብሓት ናይ ኣምሊኹ ህሌውና ናብ ሌዔሉኦም 

ምስ ዛመጽእን ኣገሌገሌቲ ኣእዲወም ብምንባር ምስ ዛጽሌዩልምን ፍለይ መሇኯታዊ 

ሓይሉ ስሇዛቕበለ እሞ ከኣ ነቲ ናብኦም ዛመጸ ሓይሉ ምጽዋሩ ስሇዛስእኑ ክወዴቑ 

ጀሚሮም እዮም። እዘ በዘ ምንቅስቓስ ናብ ማሕበር ዛመጸ መንፈሳዊ ሌምምዴ 

ንብሓት ብሕ ዒስቢ እዩ ኣምጺኡልም። ገሇ ካብቲ ዒስቢ ዴማ ካብ ጽሌዋን 

ማእሰርትን ሰይጣን ሓራ ምውጻእ፥ መሇኯታዊ ሓይሉ ምቕባሌ፥ በረኴት ኣገሌገሌቲ 

ምምቓሌ፥ ናይ ህይወት ምሕዲስ ምርካብ፥ ምግሊጽን ራእይን ምቕባሌ፥ ናብ ሰማያት 

ምዛራፍ… ይርከቦም። 
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እዘ ምንቅስቓስ ካብቲ ዛጀመረለ እዋን ክሳዔ ሕጂ ብዒብዪ ጽሌዋ ዒሇምሇዊ ዛርግሐ 

ሒ፥ ብሓት ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ክምሌኡ እናገበረ ጌና ዖስፋሕፍሕ ዖል ብለጽ 

ምንቅስቓስ እዩ። እዘ መንፈሳዊ ሌምምዴ ኣብ ኣገሌግልት ጆን ዌስሉ’ውን ተራእዩ እ 

እንተነበረ ብፍለይ ናብ ብዖሊ ዒሇም እተዖርግሔ ግና ብካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ እዩ። 

ኣብ ኣገሌግልት ጆናታን ኤዴዋርዴስ (1703-1758) ን ጆርጅ ዋይትፊሌዴን (1714-1770) 

እውን ካብቲ ዛሰብክዎ ናይ ኣምሊኹ ቅደስ (ፍጹም) ባህርይን ናይ ሰብ ሓጥእ ባህርይን 

እተሊዔሇ ብሓት ዯው ምባሌ ክሳዔ ዖይክእለ ኣብ ምዴሪ ብምውዲቕ ገዙእ ርእሶም 

የዋርደን ምሕረት ይሓቱን ነይሮም እዮም። እቲ ዴሒሩ ዛመጸ ካሪዛማቲካዊ 

ምንቅስቓስ ዴማ ነዘ መሰረት ዛገበረ ኯይኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ምለእ ቍጽጽር መንፈስ 

ቅደስ ክኣትው ዛገብር እዩ። 

ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ምውዲቕ፥ ዋሊ ሳሕቲ ይኵን እምበር ሰባት ንምቅጻዔን ኩለ እቲ 

ዛግበር ነገር ካብ እግዘኣብሄር ምኽኑ ንዛጠራጠሩ መረጋገጺ ንምሃብ’ውን የገሌግሌ 

እዩ። ንነብዪ ኬነት ሄገን ናይዘ ኣብነት ጌርና ክንወስድ ንኹእሌ ኢና። ንሱ ሓዯ እዋን ኣብ 

ሓንቲ ማሕበር ተዒዱሙ የገሌግሌ ኣብ ዛነበረለ እዋን ቅዴሚ ሕጂ ተይደ ዖይፈሌጥ 

ካብ ምዴሪ ናይ ምንስፋፍ ፍጻሜ (Levitation) ኣጋጢሙ። ነዘ ፍጻሜ እቲ ንኬነት 

ከገሌግሌ ዛዒዯሞ ኣገሌጋሉ ምስ ሰበይቱ ከምኡ ውን ምስኡ ናብቲ ስፍራ ዛኴዯት ሰይቲ 

ኬነት ስሇእተጠራጠርዎ ብዴፍረት ሓቲቶሞ። ኣብቲ ንሳቶም ተቓውሞ ዖርኣዩለ ቅጽበት 

ዴማ ኬነት ሄገን ብንእሽቶ ኣጻብዔቱ ክትንክዮም ካብ ጏይታ ቃሌ መጾ። ንዛመጾ ቃሌ 

ተኣዘ በጻብዔቱ ምስተንከዮም ዴማ ሰሇስቲኦም ናብ መሬት ሰጣሕ ኢልም ወዱቆም። 

ኬነት ንሰበይቱ ከተንስኣ ኣብ ዛፈተነለ እዋን ዴማ ፍጹም ሓይሉ ሰኣነ። ጏይታ ዴማ 

እቲ እተገብረ ካብ እግዘኣብሄር ምኽኑን ዖይምኽኑን ክሓቶም ብዛኣዖዜ መሰረት ኬነት 

ንሰሇቲኦም ሓተቶም። ምሊሽ ሰሇስቲኦም ዴማ ካብ ኣምሊኹ ምኽኑ ንኣምን ዛብሌ እዩ 

ዛነበረ። ኬነት ምሊሾም ምስ ሰምዓ ብመሰረት እተኣዖዜ በታ ንእሽቶ ኣጻብዔቱ 

ብምትንካይ ካብቲ ዛወዯቁለ እሞ ንምትንሳእ ሓይሉ ዛሰኣኑለ ባይታ ከምዛትንስኡ 

ኯይኖም። ልሚ’ውን ንከምዛን ካሌእ መጽሓፍ ቅደሳዊ ዔሊማን ብመንፈስ ቅደስ ሓይሉ 

ምውዲቕ ኣል። 

3. ቅደስ ናይ ሰሓቕ ሪቫይቫሌ (Holy Laugh Revival) 

እዘ ኣብ ቶሮንቶ ካናዲ (Airport Vineyard Christian Fellowship) ብዖገሌግለ 

ዛነበሩ ጆን ኣርኖት (John Arnott) ን ራዴኒ ክሊርክን (Randy Clark) እተባህለ 
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ኣገሌገሌቲ ናብ ማሕበር ክርስቶስ ዛመጸ ካሪዛማቲካዊ ሌምምዴ ኣብ 1994 ከምዛጀመረ 

ይፍሇጥ። እዘ መንፈሳዊ ሌምምዴ መሰረቱ ቃሌ ኣምሊኹ ኯይኑ ኣብ ሰሓቕ ዖተኯረ 

ብምኽኑ ‚ናይ ሓጏስ ጥምቐት‛ ብዛብሌ’ውን ይጽዋዔ እዩ። ናይዘ ምንቅስቓስ ኣውራ 

መራሒ ዛኻነ ጆን ኣርኖት ጽሌዋ ናይ ካትሪን ኩሌማን ዛሓሇፎ ሰብ ምኽኑ ብሓት 

ዋሊ’ውን ንሱ ይምስክር። በቲ ናቱ ኣገሌግልት ሰባት ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ማሇት በቲ 

መንፈስ ቅደስ ኣብ ሌዔሉ ቅደሳኑ ዖፍስሶ ናይ ሓጏስ ዖይቲ ምስ ዛምሌኡ ካብቲ ናብ 

ሌቦም ዛፈስስ ናይ ኣምሊኹ ሓጏስ እተሊዔሇ ይስሕቁ፥ የውክዐ፥ ይጭዴሩ፥ የንቀጥቅጡ፥ 

ኣብ ባይታ ጠንቀሊሊዔ ይብለ። 

ናይዘ ምንቅስቓስ ቀሇስቲ ኣገሌገሌቲ ብሓት ኯይኖም ከም እኒ ጆን ዊምበር፥ ሮዴኒ 

ሃዋርዴ ብራውን ይርከብዎም። ሮዴኒ ነዘ ምንቅስቓስ መንፈስ ቅደስ ዛዯሇዮ ነገር ኣብ 

ህይወት ሰባት መታን ክገብሮ ዛጥቐመለ መዯንዖዘ መርፍእ (anaesthesia) እዩ 

ይብል። እዘ ከኣ ከምቲ ሓዯ ሰብ ኦፕራስዮን ክገብር እንከል ዛውግኦ መዯንዖዘ 

መርፍእ ማሇት እዩ። በዘ ቅደስ ሰሓቕ፥ ፍቕሪ ጏይታ ኣብ ሌቦም ዯሚቑ እተራእዮም፥ 

ሽግሮም ዛረስዐ፥ ቁጻሮም እተፈትሐ፥ ሕማሞም እተፈወሰ ብሓት እዮም። ስሇዘ 

ምንቅስቓስ ጏይታ ክብሪ ይውሰዴ። ኣብዘ ቀረባ እዋን ብዙዔባ እዘ ምንቅስቓስ ኣብ 

ሲ.ኤን.ኤን ሰፊሕ ሸፈነ እተዋህቦ ጸብጻብ ቀሪቡ ነይሩ። ብሓት ተጠቀምቲ እቲ በረኴት 

ከምዛኻኑ ዴማ ምስክርነቶም ሂቦምለ እዮም። 

እዘ ናይ ሰሓቕ ሪቫይቫሌ ውሽጣዊ ፈውሲ ጥራይ ዖይኯነስ ናይ ስጋን ስነ ኣእምሮኣ’ውን 

ፈውሲ እትቕበሇለ እዩ። ከም ዛፍሇጥ ንሰብ ከተስሕቆ ከቢዴ እዩ። ብሰሓቕ ዛፍታሕ 

ሽግር ከምዖል ዴማ ሳይንስ ከየተረፈ ዛእመነለ ሓቂ እዩ። ኣብ ብሕ ክፍሉ መጽሓፍ 

ቅደስ ተጻሒፉ ከምዖል ዴማ ኣምሊኹ ንህዛቡ ብሰሓቕ ዛመሌእ ኣምሊኹ እዩ። እቲ ኩለ 

ዛኹእሌን ሓጏስ ህዛቡ ዛዯሌን ኣምሊኹ እምበኣር በዘ ምኹንያት እዩ ነዘ ሪቫይቫሌ ናብ 

ቤቱ ክኣቱ ዛገበረ። 

4. ሬማ ቃሌ 

ብካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ናብ ማሕበር ካብ እተመሌሱ ሓዯ፥ ብእተገሌጸ ቃሌ 

ምምሌሊስ፥ ሬማ ቃሌ ምቕባሌ እዩ። ከም ዛፍሇጥ መጽሓፍ ቅደስ ብላጏስን ሬማን እዩ 

ተሃኒጹ። ላጏስ ነቲ እተጻሕፈ ዖመሌክት ክኴውን እንከል፥ ሬማ ዴማ ነቲ እተገሌጸ ወይ 

ዴማ ውሽጣዊ ትሕዛቶ ናይ ላጏስ እዩ። ሬማ ነቲ ጽሑፍ በቲ እተጻሕፈለ መንፈስን 

ዔሊማን ምርዲእ፥ ከምኡ ውን ንውሌቅ ዛመጸሌካ ግለጽ ቃሌ እዩ። 
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ላጏስ መሰረት ሬማ ብምኽኑ ኣገዲስነቱ ዔዛ እዩ። ናይ ኣምሊኹ ናይ ገዙእ ርእሱ ቃሌ 

ብምኽኑ ዴማ ክቡርን ዖሇኣሇማውን እዩ። ብህይወት ንምንባር ግና ክንዮ እቲ እተጻሕፈ 

ነቲ ውሽጣዊ ትሕዛቶኡ ምርካብ የዴሉ። በዘ ምንቅስቓስ እምበኣር ሬማ ቃሌ ምቕባሌ፥ 

ብሬማ ምምሌሊስን ብሬማ ቃሌ ምግሌጋሌን ናብ ኣካሌ ክርስቶስ ተመሉሱ እዩ። ካብቲ 

እንቅበል ሬማ ቃሌ እተሊዔሇ ዴማ ምስጋር፥ ኣብ ሌዔሉ እቲ ክንገዛኦ ዛግብኣና 

እንመሌከለ ሓይሉ ንፈትሕን ንጉሳዊ ቅዱ ኣነባብራ ንሃንጽን ኢና።  

5. ምግሊጽ ጸጋ ህያባት (በቶም ኣብ 1ቆሮ12፡1-11 ዖሇው ጸጋ ህያባት ምእማንን 
ምጥቃምን) 

 
እዘ ምንቅስቓስ ብፍለይ ካብ ዛሓዯሶም ሓዯ ንመንፈሳዊ ህያባት ብፍለይ ምዴሊይ 
እዩ። ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ከም ስሙ ኣብ መንፈሳዊ ህያባት ዖተኩር ምንቅስቓስ 
እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ነቲ ብ ጴንጤቆስጣሊዊ ምንቅስቓስ ክምሇስ ንዛጀመረ ህያባት 
ብዛሇዒሇ መሌክዐ ሓዱስዎ። ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ካብ ጸጋ ህያባት እቲ 
ብቋንቋታት ምዛራብ ዛበሃሌ ኣቐዱሙ ብዛተሊዔሇ ጴንጤቆስጣዊ ምንቅስቓስ ተሓዱሱ 
እዩ። እቶም ዛተረፉ ከም እኒ ምትርጓም ቋንቋታት፥ ትንቢት፥ ናይ ምፍዋስ ውህበት፥ 
ቃሌ ጥበብ፥ ቃሌ ፍሌጠት፥ እምነት፥ ግብረ ሓይሉ፥ ምሌሊይ መናፍስቲ ዴማ በዘ 
ምንቅስቓስ ምሕዲስ ረቦም ክዒዩ ጀሚሮም። 

 

6. ናይ ፈውሲ ኣገሌግልት 

እቲ ሽዐ ዛጀመረ ክሳዔ ሕጂ ዴማ ዛቅጽሌ ዖል ምንቅስቓስ ካሪዛማቲክ ብዙዔባ 
እንታይነት እቶም ኣብ 1ቇሮ12፥1-11 ዖሇው ጸጋ ህያባት እንታይነትን ኣገባብ 
ኣጠቓቕማኦምን መጽሓፍ ቅደሳዊ ዛኻነ ምህሮ ዖርጊሑ እዩ። መብዙሕትኦም ኣብዘ 
ሕጂ እዋን በዜም ህያባት ዛዒዩ ኣገሌገሌቲ ዴማ፥ ነቲ ኣብቲ እዋን ዛተገሌጸ ሓቂ ከም 
መሰረት ብምሓዛ እዮም ዛዒዩ። ናይ ፈውሲ ኣገሌግልት በዘ ምንቅስቓስ ብሓይሉ 
ተሓዱሱን ተሰሪሑለን እዩ። ብርግጽ ቅዴሚ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ናይ ፈውሲ 
ኣገሌግልት ብሓይሉ ይሰርሕ ነይሩ እዩ። ነቲ ኣብ 1930ታት ‚ሃዋርያ እምነት‛ 
እናተባህሇ ዛፍሇጥ ስሚዛ ዊግሌስዎርዛን ካሌኦት ብርክት ዛበለ ናይ እምነት 
ኣገሌገሌትን እተመርሔ ብእምነት ንዛርከብ መሇኯታዊ ፈውሲ ምቕባሌ ኣብ ማሕበር 
ኣምሊኹ ግቡእ ስፍራኡ ክሕዛ በቂዐ እዩ። ብካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ዴማ ዒሇምሇዊ 
ዛርግሐ ክረክብን ኣገባብ ኣገሊሌጻኡ እናዒሞቐን ክኴይዴ በቂዐ እዩ።  
 
ብሓት ተጠቀምቲ እዘ ተሓዴሶ ብምኽን ፈውሶም ተቐቢልምን ካብ ብሕ ናይ 
ጸሌማት ኣሰራርሓ ሓራ ብምውጻእ ተመሊሉሶምን እዮም። ኣገባብ ኣገሊሌጻኡ ዒሚቑ 
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ክንብሌ እንከልና ሓዯ ኣብነት ክጠቅስ፥ ቅዴሚ ሕጂ ኣብ ዛነበረ ምንቅስቃሳት እቲ 
ሕሙም ናብቲ ናይ ፈውሲ ኣገሌግልት ዖሇዎ ሰብ ብምምጻእ ወይ ዴማ እቲ ኣገሌጋሉ 
ናብቲ ሕሙም ብምዴ ጥራይ እዩ ዛከናወን ዛነበረ። በዘ ምንቅስቓስ ግና ምስቲ 
ሕሙም ዖራኹበካ ነገር (contact point) ብምጥቃም ጥራይ ብፈውሲ ምግሌጋሌ 
ተኢለ እዩ። ንኣብነት እተጸሇየለ ጨርቂ፥ እተቀብኤ ማይ፥ እተጸሇየለ ዖይቲ፥ ብመገዱ 
ናይ ቴላቪዥን ኣገሌግልት ስክሪን ቲቪ ምሓዛ፥ ብቴላፎንን ካሌእ እተፈሊሇዩ ነገራት 
ናብቲ ሕሙም ብምሌኣኹ ንብሓት ዖገሌግለ ናይዘ ምንቅስቓስ ኣገሌገሌቲ ኣሇው። 
ንከም እኒ ሃዋርያ-ነብዪ ሞፑሶ፥ ወንጌሊዊ ኢርነስት ኤጅሇይ፥ ነብዪ ቲ.ቢ ጆሽዋ… 
ክንጠቅስ ንኹእሌ ኢና። 

 

7. ናይ ስጋ ብሌጽግና 
 
ንስጋዊ ዴኹነትና’ውን እተኴፍሇ ስራሕ መስቀሌ መሰረት ብምግባር ኣብ ህይወት ቅደሳን 
ብሌጽግና ዖተኣታተወ ምንቅስቓስ እዩ። እዘ ምንቅስቓስ ብምዴራዊ ነገር ምብሌጻግ፥ 
በቲ ዛረኴብካዮ ምዴራዊ ብሌጽግና መንግስቲ ኣምሊኹ ምዛርጋሕን ኣብ ዔዮ ወንጌሌ 
እጃምካ ምብርካትን ዛብሌ ቅዱ ኣነባብራ ኣብ ቅደሳን ዖስረጸ እዩ። ሰብ ስሇ ወንጌሌ 
ክስእን ምኽኑ ጥራይ ዖይኯነስ፥ ብወንጌሌ ክረክብ ከምዛኹእሌ’ውን መጽሓፍ ቅደሳዊ 
ሓቂ ብምብራህ፥ ፋይናንሳዊ ብሌጽግና ክህለ ዛተግህ ምንቅስቓስ እዩ። ነቶም 
ክንብሌጽገልም እንኹእሌ መጽሓፍ ቅደሳዊ መንገዴታት ምምሃር ዴማ ሓዯ ካብ 
ስትራቴጂኡ እዩ። 

 
8. መንፈሳዊ ውግእ  
 

መንፈሳዊ ውግእ ቅዴሚኡ ኣብ ዛነበረ እዋን ፍጹም ኣይነበረን ማሇት ኣይኯነን። ግን 

ዔምቇት ብዖሇዎ መንፈሳዊ ፍሌጠትን ምስትውዒሌን ምስ ጸሊኢ ምርጻም ምስ ምምጻእ 

ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ እዩ ተጋሂደ። ሰይጣን ስሇዛተዋጋኣና ጥራይ ኣብ ንጡፍ 

መንፈሳዊ ውግእ ኣልና ክንብሌ ኣይንኹእሌን ኢና። መንፈሳዊ ውግእ ዛበሃሌ ብሰይጣን 

ንዛመጽእ መጥቃዔቲ ብምፍራስ ዒጸፌታኡ ከተጥቅዕን ክትብዛብዜን እንከል እዩ። 

ቅዴሚ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ እቲ ኣብ ሌዔሉ ሰይጣን ዛካየዴ ዛነበረ መጥቃዔቲ 

ውሱን እዩ ዛነበረ። ምስ ምሕዲስ ጸጋ ህያባት ግና ንሰይጣን ብኵለ ሸነኹ ምውጋእን 

ዔርቃኑ ምትራፍን ሰሲኑ። ካብ ሰባት ኣጋንንቲ ናይ ምውጻእ ኣገሌግልት ሓዯ ኣካሌ 

መንፈሳዊ ውግእ ኯይኑ ብካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ብዛሇዒሇ እተሰርሓለ ኣገሌግልት 

እዩ። 
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ናይ ምንጋፍን ኣርዐት ምስባርን ኣገሌግልት ኣካሌ ካሪዛማክቲካዊ ምንቅስቓስ እዩ። 

ኣብቲ እዋን ብሓይሉ ወንጌሌ ምስባኹን ንምንጋፍ ምጽሊይን ኣብ ማሕበር ዛሇዒሇ ቦታ 

ሒ ከምዛነበረ መዙግብቲ ታሪኹ ማሕበር ይገሌጹ። እቲ ህይወት ብሓት ሰባት 

ብማእሰርቲ ዛገዛአን ዖሰቀየን ሰይጣን በቲ ኣብቲ እዋን እተገሌጸ ኣርዐት ዛሰብር 

ቅብኣትን ቅዱ ኣገሌግልትን ብሕ ካብ ግዛኣቱ ከምእተመንዛዓ ይፍሇጥ። እዘ 

ምንቅስቓስ ነዘ ሕጂ ዖልናዮ ማሕበር ኣብ ሌዔሉ ግዛኣት ሰይጣን እተካይድ ዖሊ ናይ 

ምብዛባዛ ወፍሪ ዒብዪ ዛኻነ መሰረት ኣንጺፉሊ እዩ።  

9. ዯቀመዙሙርቲ ብብዛሒ ናይ ምፍራይ ተሓዴሶ 

ከምቲ ኣብ ሊዔሉ ዛርኤናዮ ምስ ምጅማር ‚ምንቅስቓስ ጓሶት‛ ቤተክርስትያን ብቁጽርን 

ዒይነትን (ወዯመዛሙርነት) እናወሰኴት እትኴዯለ ምሕዲስ መጺኡሊ እዩ። ኣብ 

ሰብዒታት ብርክት ዛበለ መማህራንን ጓሶትን ንማሕበር ህያው ኣምሊኹ ስሇእተዋህቡ፥ 

ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ካብ ተራ ተመሊሊሲ ወጺኡ ብቝዔ ወዯመዛሙር ንምኽን ምስሌጣንን 

ርእስ ምሌማዴን ኣብ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ዛሇዒሇ ኣቓሌቦ ተዋሂብዎ ካብ 

እተሰርሓለን ዛስርሓለን ዖል ተግባራት ሓዯ እዩ። ብሓት ካብ ኣመንቲ በዘ ተሓዴሶ 

ስሇእተበጽሑ ናብቲ ጏይታ የሱስ ካብ ህዛቡ ዛዯሌዮ ባህርይ ወዯመዛሙር ከማሌኡ 

ዛበቅዐለ ዯረጃ ህይወት ተሳጊሮምን ይሳገሩን ኣሇው።  

10. ትንሳኤ መምህራን ዖምጽኤ ናይ 1970ታት ተሓዴሶ 

ኣብ ተመሳሳሉ ዒመት (70ታት) እቲ ኣብ ማሕበር ዛተንስአ ናይ መምህራን ቅብኣት ኣብ 

ዛሇዒሇ ጥር ብምብጽሑ ናይ እምነት መሌእኹቲ፥ ንቃሌ ኣምሊኹ ብምግሊጽ ምምሃር፥ 

ሰባት ካብ ጉስቁሌናን ዴኹነትን ሓራ ወጺኦም ብብሌጽግና ክነብሩ ዖኹእልም ምግሊጽ 

ቃሌ ምርካብ ናብ ማሕበር ተመሉሶም እዮም። እዘ ተግባራዊ ክኴውን ትንሳኤ ናይቶም 

ብሓያሌ ናይ ምምህርና ጸጋ እተቐብኡ ተብዒት ናይ ኣምሊኹ ሰባት ኣገዲሲ ነይሩ።  

11. ዖይሌሙዴ ተግባር ብመሇኯታዊ ሓይሉ 

እቲ ኣብ ኣርባዔቲኡ ኩርናዔ እዙ ዒሇም እተባርዓ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ብሕ 

ዖይሌሙዴ ነገራት ኣግሂደ እዩ። ንኣብነት እቲ በዘ ምንቅስቓስ እናተቐሇሰ ኣብ 

ኢንድኔዥያ ዛመጸ ሪቫይቫሌ ሰባት ብሌዔሉ ማይ (ባሕሪ) ክኴደ ገይሩን ንማይ ናብ 

ወይኒ እተሇወጠለ ተኣምራታዊ ስራሕ ኣምጺኡን እዩ። ዋሊ እ ብስምዑት ተዯፋፊኦም 
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ከተግብርዎ ኣብ ሌዔሉ ዛፈተኑ ገሇ ገሇ ሞት የስዔብ፥ እቶም በዘ ምንቅስቓስ ዛኣምኑ 

ኣገሌገሌቲ ኣትማን በእዲወም ዛሓለን ዛቐትሌ ሰትዮም ብህይወት ዛቐጸለለን ካሌእ 

ትንግርታዊ ፍጻሜ’ውን ኣምጺኡ እዩ።  

ኣብ ኣገሌግልት ስሚዛ ዊግሌዎርስ ካብ ሞት ዛተንስኡ 29 ሰባት’ውን ኣካሌ ናይዘ 

መስተንክር ተኣምራታዊ ፍጻሜ እዮም። እቲ ሓዯ ካብቶም ቀሇስቲ እዘ ምንቅስቓስ 

ዛነበረ ዊሌያም ብራንሃም ሓዯ እዋን የገሌግሌ ኣብ ዛነበረለ እዋን ናይ ዒሇም 

ጋዚጠኛታት ኣብ ዛስኣሌዎ ፎቶግራፍ ክርእዩ እንከሇው ርያኡ ብብርሃን ተመሉኡ 

ምንባሩ ብመሇኯታዊ ሓይሉ እተፈጸመ ዖይንቡር ተግባር እዩ። በቲ ተወሊዱ ሃገረ 

ዘምባብዌ ዛኻነ ነብዪ ኡበርት ኤንጅሌ ካብዘ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ዛርኤ ዖል ክብዯት 

ናይ ምቕናስ ተኣምራታዊ ኣገሌግልት’ውን ኣካሌ እዘ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ እዩ። 

እዘኦምን ካሌኦትን ቅዴሚ ሕጂን ኣብዘ ዖልናዮ ዖመንን ይፍጸሙ ምህሊዎም ዴማ ነቲ 

ምንጪ ኩለ ጸጋ ህያባት ንዛኻነ ኣምሊኹ ክንባርኹን ኣብኡ ዖልና እምነት ከነዔብን እዩ 

ዛዴርኴና። 
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ምዔራፍ ሸውዒተ 

ናይ እምነት ምንቅስቓስ (Faith Movement) 
 

ይዘ ምንቅስቓስ ጀማሪ ብሌክዔ እዘ እዩ ኢሌካ ክትገሌጾ ኣጸጋሚ እዩ። ገሇ ሰባት 
ን ኢ.ኬንዮን Essek William Kenyon (1867–1948) ከም መስራቲ ክሓስብዎ 
እንከሇው፥ ዛበዛሑ ግና ንነብዪ ኬነት ሄገን (1917-2003) ከም ጀማሪ 

ይቕበሌዎም። እዘ ምንቅስቓስ ብምህሮን ኣካይዲን ካብ ኣገሌጋሉ ናብ ኣገሌጋሉ ይፈሊሇ 
እ እንተኻነ፥ ኣዛዩ ተመሊሊእን ተመሳሳሌን እዩ። ምኹንያት ተመሳሳሌነቱ ዴማ 
መብዙሕትኡ ትምህርቲ ናይዘ ምንቅስቓስ ካብ E.W. Kenyon እተወስዯ ብምኽኑ እዩ። 
ኬንዮን ኣብቲ ብህይወት ዛነበረለ እዋን ፓስተር ናይ New Covenant Baptist 
Church፥ መስራቲ ናይ Bethel bible Institute እዩ ዛነበረ።  
 
ኬንዮን ናይ 18 መጻሕፍቲ ዯራሲ ክኴውን እንከል፥ ዩኒቨርስቲ ኣትዩ ምህሮ ናይ 
ሜታፊዘካሌ (metaphysical) ሓዴሽ ሓሳባትን ናይ ኣእምሮ ሳይንስ (Mind science) 
ዖጽንዓ ሰብ እዩ ዛነበረ። ንሱ ነቲ ካብ ናይ ኣእምሮ ሳይንስ ዛረኴቦ "name it, claim 
it" ዛብሌ ሓሳብን ብሕ ናይ ሜታፊዘክስ ፍሌስፍናታትን ምስ ክርስትያናዊ እምነት 
ብፍሊይ ከኣ ምስቲ ኣብቲ ጊዚ ዛነበረ ምንቅስቓስ በዒሇ ሓምሳ ዛኣምነልም መትከሊት 
ብምትሕውዋስ ሓዴሽ ሓሳብ ዛኹተሌ መንፈሳውነት ክፈጥር ዛጸዒረ ሰብ እዩ። ንሱ 
ንክርስትና ዖመናውነት ንምሌባስ ብሕ ናይ ዒሇም ፍሌስፍናታት ከተኣታቱ ዛፈተነን 
ከፊሊዊ ተቐባሌነት ዛረኴበን ሰብ እዩ።  
 
ኬንዮን ነቶም ኣብ ሓሳብ ናቱ ክሰምሩ ዖይዯሌዩ ቤት ኣመንቲ ከም ዴሑራት ይሓስብ 
ከምዛነበረ ይፍሇጥ። ሓዯ እዋን ከምዘ ኢለ ነይሩ ‚ገሇ ገሇ ዴሑር ኣመሇኹታ ዖሇዎም 
ክርስትያናት ሓዯሽቲ መንፈሳዊ ፍሌስፍናታት፥ ምግሊጽን ፍሌጠትን ኣይንቅበሌን 
ይብለ።‛ ክቡራት ኣሕዋት ክርስትና መሰረቱ ይኵን ናይ ወትሩ መዔቀኒኡ መጽሓፍ 
ቅደስ ጥራይ ስሇዛኻነ፥ ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ወጻኢ ንዛኻነ ፍሌስፍና፥ ምግሊጽ ይኵን 
ፍሌጠት ዖይቅበሌ ብምኽኑ ኣብቲ ጊዚ ይኵን ኣብዘ ሕጂ እዋን ነቲ ዖይመጽሓፍ 
ቅደሳ’ውን ካብ መንፈስ ኣምሊኹ ዖይነቐሇን ርካሽ ምህሮ እዘ ሰብ ዖይቕበለ ኣብያተ 
ክርስትያናት ብምንባረን ብምህሊወንን ክብሪ ንኣምሊኹ ይኵን። 
 

ና 
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እቲ ብኬንዮን ዛፍኖ ዛነበረ ምህሮ ዔሊምኡ ብለጽ ክርስትያናዊ ዚጋ ምፍጣር ዛብሌ 
እ እንተነበረ፥ ንሰብ ካብ ክርስቶስ ዛንጽሌ ምህሮ ሒዛካ ብለጽ ክርስትያን ክትፈሪ 
ምፍታን ስሬ ብኹሳዴካ ከተውጽእ ምስ ምፍታን እዩ ዛመሳሰሌ። ንሓዯ ካብ 
ትምህርታት እዘ ፓስተር እንተዴኣ ርኢና ‘እቶም ትምህርታት (ብእኡ ዛወሃቡ ዛነበሩ 
ፍሌስፍናታት ምግሊጻትን) ኣባና ምስ ዛሰርጹ መንፈሳዊ ብለጽ ሰብ (Spiritual Super 
Man) ኢና እንኴውን። በዘ ከኣ ጏይቶት ሕማምን ዱያብልንስ ስሇእንኴውን ዴምን 
ውዴቀትን ኣይቀርበናን። ኩለ ናትና ምስ ዛኴውን እምነት ኣየዴሌየናን፥ ናብ ኣምሊኹ 
ምጽሊይ’ውን ኣየዴሌየናን። እዘ ከኣ እግዘኣብሄርነት ኣብ ውሽጥና ስሇ ዖል እዩ።’ (Ibid, 
pp 21-24)። ብተወሳ ንክርስቶስ ከም ኣብ ሲኦሌ ዲግም እተወሌዯን እቲ ናይ መስቀሌ 
ሞቱ ተራ ካብ ዛኻነ ሰብ ሞት ዖይፍሇ ምኽኑን ምስ ምዴሓንና ምንም ምትእስሳር 
ከምዖይብለን ብዴፍረት ዛመሃረ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣሰሩ ብምስዒብ ኬነት ኮፕሊንዴ 
‚ሰይጣን ንክርስቶስ ኣብ መስቀሌ ስዑርዎ እዩ። የሱስ ናብ ሲኦሌ ክወርዴ እንከል 
ሰይጣናዊ ባህርይ ሒ እዩ ወሪደ፥ ሰሇስተ ናይ ጭንቂ መዒሌታት ዴሕሪ ምሕሊፍ ዴማ 
ተንሲኡ‛ ኢለ ኣል።  
 
ስሇዘ ዴማ ኢና ናይ እምነት ምንቅስቓስ ክሕሰብ እንከል፥ ጽሌዋ ኬንዮን ከምዖል ኣብ 
ግምት ብምእታው፥ ንምህሮ እቶም ኣብ ክሉ እዘ ምንቅስቓስ ዛዒዪ ኣገሌገሌቲ ብቃሌ 
ኣምሊኹ ክንመዛኖ ዖዴሌየና። ነቲ ካብ ቃሌ ኣምሊኹ ወጻኢ ንዖል ፍሌጠት ዴማ ተቢዔና 
ክንቃወሞን መጽሓፍ ቅደሳዊ ምሊሽ ከነቅርበለን ይግባእ። 
 
እቶም ካብተን ብሕ ምስጓም ዖየርእያ ዛነበራ ማሕበራት እናወጹ በቲ ዛበርሃልም 
መንፈሳዊ ሓቅን መሇኯታዊ ሓይሌን፥ ሓዯሽቲ ማሕበራት ብምምስራት ነቲ ዛጀመረ ናይ 
ካሪዛማቲክ ምንቅስቓስ እተጸንበርዎ ብሓት ኣገሌገሌቲ፥ ብምህሮ ኬነት ሄገን፥ ኬነት 
ኮፕሊንዴ፥ ቻርሇስ ካፕስን ካሌኦትን ክጽሇው ስሇዛጀመሩ፥ ኣብ ሓጺር እዋን እዮም 
ኣብቲ ዯምበ ‚ፌይዛ ሙቭመንት‛ ኣትዮም። ንገሇ ካብ ኣስማት እቶም ኣብዘ ምንቅስቓስ 
ብንጡፍ ዛዒዩ ክንጠቅስ እንተዴኣ ኣዴሌዩ፥ ጆን ኣቫንዘኒ (John Avanzini)፥ ፓሌ 
ኬይን (Paul Cain)፥ ዳቭዴ ዮንግ ቾ (David Yonggi Cho)፥ ፍረዳሪክ ፕራይስ 
(Fred Price)፥ ማይክ ማርድክ (Mike Murdock)፥ ፖሌ ክሮች (Paul Crouch)፥ ጃክ 
ዱር (Jack deere)፥ ሜርሉ ሄኪ (Marilyh Hickey)፥ ጆይስ ሜየር (Joyce meyer)፥ 
ዳቭዴ ኦዮዳፖ (David Oyedepo)፥ ጆኤሌ ኦስቲን (Joel Osteen)፥ ክሬፍል ድሊር 
(Creflo Dollar) ይርከብዎም።  
 
እዘኣቶም ኣስማቶም ዛጠቐስክዎምን ካሌኦት ዖይተጠቕሱን ኣብተን እዘ ምንቅስቓስ 
ብፍለይ ዛኣምነሇን ‚ናይ እምነት ምህሮ (Faith teaching)፥ መሇኯታዊ ፈውሲ 
(divine healing)፥ እዎታዊ ዖረባ (positive confession)፥ ፋይናንሳዊ ብሌጽግና 
(financial prosperity)፥ በረኴት ኣብርሃም ምውራስ፥ ገንዖብካ ብምዛራእ በረኴት 
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ምዔጻዴ፥ ብክርስቶስ ንዖልካ መንነት ብዛግባእ ምግንዙብ፥ ኣብ ሌዔሉ ሰይጣንን ነገራትን 
ንዖልካ ስሌጣን ምፍሊጥን ምጥቃምን ብምርዒም፥ ነቲ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ናብ 
ብዖሊ ዒሇም ዖርጊሖሞ እዮም። ኣብቲ ናይ እምነት ምንቅስቓስ እተበገሰለ ይኵን 
ብዴሕሪኡ ዖል እዋን፥ ገሇ ኣብዘ ምንቅስቓስ ዛኣምኑ ግን ከኣ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ 
ምህሮ ዛመሃሩን ኣብ ምምሃር ዛርኴቡን ዖሇውን ኣሇው። ዔሊማይ ብዙዔባ እቲ ጌጋ 
ምህሮኦም መጽሓፍ ቅዴሳዊ ምሊሽ ምሃብ ስሇዖይኯነ፥ ኣብዘ ጉዲይ ዖልኒ ውሌቃዊ 
መርገጺ ወይ ዛርዛራዊ ሓሳብ ኣየቕርብን። ይኵን ዯኣ እምበር መን እንታይ ጽቡቕ 
ኣበርኪቱ ብዖየገዴስ ምህሮኡ ብቃሌ ኣምሊኹ ክምዖን እሞ ክእረም ዖሇዎ ክእረም 
ከምዖሇዎ ከዖኹር እፈቱ።  
 
ገሇ ገሇ ምህሮታት ኣዛዩ ሓዯገኛ ሳዔቤን ዖሇዎ ብምኽኑ ዴማ ብኣጋ ክንብንቍሶ እዋኑ 
ዛጠሌቦ ምኽኑ ይኣምን። ንኣብነት ዖይመዋትነት ስጋ፥ ብስጋ ዛግበር ሓጢኣት ምንም 
ከምዖይኯነ፥ ከይሰኴርና ክንሰቲ ከም እንኹእሌ፥ ንወንጌሌ ዛኹፈሌ ምንም ዒይነት 
መከራን ስዯትን ዖይምቕባሌ፥ ነዊሕ ሰዒታት ምጽሊይ ዖይምእማን ከምዛኻነ፥ ነኣሽቱ 
ኣማሌኹትን ክርስቶስን ኢና ምባሌ፥ ኣምሊኹ ግእ እምነት ከምዛኻነ… ካሌእን ካብቶም 
ከይሳዔረሩ ክእረሙ ዛግብኦም ትምህርታት ምኽኖም ይኣምን።  
 
ገሇ ካብቶም ኣብዘ ምንቅስቓስ ዛርኴቡ መራሕቲ፥ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ምህሮ 
ስሇዛመሃሩ ጥራይ ንብዖል ምንቅስቓስ እምነት ምስ ‚New age movement‛ 
ምምስሳሌ ቅኑዔ ተግባር ኣይኯነን። ሓዯ ኣገሌጋሉ ኣብ ሓዯ ኣርእስቲ ጌጋ 
ስሇዛመሃረ’ውን ንኩለ ምህሮኡ ከም ጌጋ ምውሳዴን ነቲ ሰብ ምሽይጣንን ዴማ ብስሇት 
ኣይኯነን። ምኹንያቱ እቲ ንሳቶም ዖበርከትዎን ዖበርክትዎ ዖሇውን ነገር ኣቃሉሌካ ዛርኤ 
ስሇዖይኯነ። ንኣብነት ያንግ ቾ ንዔቤት ቤተክስርትያን ክሕግዛ ዖተኣታተዎ ናይ ‚ሆም 
ሴሌ ኣካይዲ‛ ክሳዔ ክንዯይ ንኤርትራውያን ጠቒሙ፥ ኣብ ብዖሊ ዒሇም ዴማ እንታይ 
ጽሌዋን ረብሓን ኣምጺኡ ኣለ ዖይበሃሇለ ሓቂ እዩ። ከምኡ ውን እቲ ብእኦም ብወንጌሌ 
እተበጽሐ ህዛቢ ክንዯይ ምኽኑ ክንሓስብ እንከልና፥ ነቲ ጌጋ ብምእራም ኣብቲ 
ዖሰማምዒና ሓቂ ግና ምስኦም’ውን ክንሰርሕ ከም እንኹእሌ እዩ ዖዖኹረካ። 
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ምዔራፍ ሸሞንተ 

ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ (Apostolic Movement) 
 

ዋርያዊ ምንቅስቓስ ካብ መጀመርታ ኣብ ሌቢ ኣምሊኹ ዛነበረ፡ ኣብ ኣዲም ዴማ 
ክዒዪ ዛጀመረ፡ ኣብታ ቀዲመይቲ ማሕበር ዴማ ብምሌኣት ተጋሂደ ዴሕሪ 
ምጽናሕ ኣብ ሳሌሳይ ክፍሇ ዖመን ዛሃሰሰ፡ ኣብ መወዲእታ 20 ክፍሇ ዖመን 

እተሓዯሰ ምንቅስቓስ እዩ። ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ኣብ 1970 ን 3ይ ማዔበሌ ብዖበገሰ 
ፒተር ዋግነር ኣብ 1990ታት ከም እተጀመረ እዩ ዛግሇጽ። ይኵን ዯኣ እምበር ዋሊ ናይ 
ጀማርነት ኣፍሌጦ ይወሃቦም ዴዩ ኣይወሃቦምን ክገሌጽ ዒቕመይ ዖፍቅዯሇይ 
እንተዖይኯነ፥ ከም እኒ ሃዋርያ ጆን ኢክሃርዯት፥ ሃዋርያ ጆናስ ክሊርክ፥ ሃዋርያ ድ/ር 
ኑኤሌ ውዴሩፍ፥ ሃዋርያ ቢሌ ሃሞን፥ ነብዪት ሲዴኒ ጃኮብስ፥ ነብዪ ቻክ.ዱ.ፒርስ፥ ዲች 
ሺትስ፥ ሪክ ጆይነርን ካሌኦት ነዘ ምንቅስቓስ ኣብ ብሕ ናይ ዒሇምና ኩርናዒት 
ዛዖርግሕዎ ከምዖሇውን ምዛካርን ኣፍሌጦ ምሃብን ግቡእ ኯይኑ ይስምዒኒ። እዘኣቶም 
በብቲ ዛወፈሩለ ሃገራት ነታ ምዴሪ ዛኻኑ ሰባት እናኣተንስኡ ዛወጹ ብምኽኖም 
ቐጻሌነት ኣገሌግልታት ኣውሒሶም እዮም።  
 
ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ዴምር ናይቶም ቅዴሚኡ ዛነበሩ ምንቅስቃሳት እዩ ኢሇ ይኣምን። 
ብተወሳ እዘ ምንቅስቓስ፥ እቲ ናይ መወዲእታ ወይ ዙዙሚ ምንቅስቓስ እዩ ዛብሌ 
መርገጺ ኣልኒ። እዘ ከኣ ማሕበር ትዙዖምን እቲ ናይ መወዲእታ ዖመን ሓሳብ ኣምሊኹ 
ብነብያውን ሃዋርያዊን ቅብኣት ተፈጻምነት ዛረክብን ብምኽኑ እዩ። እቲ ብኢዴ 
ዖሩባቤሌ እተጀመረ ብኢዴ ዖሩባቤሌ ከም እተዙዖመ፥ ጉዔዜ ቤተክርስትያን ብሃዋርያትን 
ነብያትን ስሇዛጀመረ ንሃዋርያትን ነብያትን ኣዴሚቑ ብዖውጽእ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ እዩ 
ክዙዖም። 
 
እቲ ሃዋርያዊ ዛብሌ ቃሌ ዛሓዖል ሓሳብ እንታይ ምኽኑ ብምርኣይ ናብቲ እዘ 
ምንቅስቓስ ዖተኩሮም ነገራት ክንኣቱ ኢና። ሃዋርያዊ ማሇት መሰረቱ ምህሮ ሃዋርያት 
ዛኻነን ሃዋርያዊ ተሌእኺ እተሰከመን ማሇት እዩ። እቲ ሃዋርያዊት ዛብሌ ቃሌ 
ብመሰረተ ሓሳቡ ብዙዔባ ሓዯ ተሌእኺ ንምፍጻም ዛግበር ምሌኣኹ እዩ ዛዙረብ። እቲ 
ክፍጸም እተዯሇየ ሃዋርያዊ ተሌእኺ ዴማ እዘ ዛስዔብ እዩ፦ 

† ናብ ምዴሓን ዛጽውዔ ወንጌሌ ምዛርጋሕ 
† ዯቀመዙሙርቲ ምፍራይ 
† ፈውስን ምንጋፍን 
† ምስፋሕ መንግስቲ ኣምሊኹ 

ሃ 
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† ብኳለ ዔጡቕ ዛኻነ ሰራዊት ኣምሊኹ ምዴሊው 
† ኣብዙ ምዴሪ ኳለ ሸነካዊ ተሓዴሶ ምምጻእ  

 
ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ነቲ ኣቐዱሙ ብካሌኦት ምንቅስቃሳት ዛመጸ መጽሓፍ ቅደሳዊ 
ሓቅታትን ኩለ ተሓዴሶን ነቲ ክእረም ዖሇዎ ብምእራም ነቲ ቅኑዔ ግና ከምዖሇዎ 
ብምቕባሌ ኣብ ሌዔሉኡ እዜም ዛስዔቡ ይውስኹን፡ ኣብዜም ቀጺሌና እንርእዮም ዛያዲ 
ኣዴሂቡ ይሰርሕን። 
 
1. ንክርስቶስ የሱስ ዖማእከሌ ኣካይዲ 
 
እዘ ዖመን ኣብ ቤተክስርትያን፥ ክርስቶስ ዖይኯነስ ሰባትን መዯባቶምን ዛገነነለ እዋን 
እዩ። ቤተክርስትያን ካብ ብክርስቶስ ብኣእምሮ በሊሕቲ ኢና በሃሌቲ ሰባት ትምራሕ 
ከምዖሊ ንርኢ ኣልና። እዘ ናይ ኣምሊኹ በኵሪ ኣጀንዲ ስሇዖይኯነ ክሌወጥ ብግዱ እዩ። 
ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ንክርስቶስ ዖግንን ምንቅስቓስ ዖዴሇየ። ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ 
እምበኣር ኣብ ቅደሳን ንክርስቶስ ዖማእከሇ ኣካይዲ ክህለ ዛዒዪ ምንቅስቓስ እዩ። ንኵለ 
እቲ እንገብሮ መምዖኒና ክርስቶስ ጌርና ክንገብሮ ምስ ክርስቶስ ዖተዒርቕ ወሳኒ 
ምንቅስቓስ እዩ። በዘ ምንቅስቓስ ኩለ እቲ ዛግበር ነገር ካብ ክርስቶስ እናነቐሇ 
ንክርስቶስ ክኴውን ይቕሇስ። ንስብእናን ሓሳብን ክርስቶስ ሕምብርቲ ናይ ኩለ ነገራቱ 
ዛገበረ ኣካይዲ ይሃነጽ። ነቲ ዛሃሰሰ ምስሌን ክብርን የሱስ ኣብ ሌቢ ቅደሳን ብምኵሊዔን 
ዯጊሙ ብምስኣሌን ኣብ ትሕቲ ክርስቶስ ክንግዙእን ብእኡ ክንወሳወስን ዛገብር 
ምንቅስቓስ እዩ።  

 
2. ትንሳኤ ክህንነት ኩልም ኣመንትን ንዛዒዩ ዒየይቲ ምሕጋዛን 
 
ንብሓት ኣገሌገሌቲ በቲ ዖሇዎም ጻውዑት ክወጹ፥ ጸጋኦም ኣብ ምሌሊይ፥ ምዔጣቕ፥ 
ኣፍሌጦ ምሃብን ብዖዴሉ ዖበሇ ምሕጋዛን በዘ ምንቅስቓስ ካብ ዛትግሃልም 
ኣገሌግልታት እዮም። ሒዯት እናገሌገለ ብሓት ዛግሌገለሇን ማሕበራት ምርኣይ እዘ 
ምንቅስቓስ ዛጽየኖን ካብ ሱሩ ንምሌዋጥ ዛሰርሓለን እዩ። ከምቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኹ 
እተገሌጸ ኩልም ናይ ሓዴሽ ኪዲን ቅደሳን ናይ መንግስቲ ኣምሊኹ ካህናት እዮም 
(1ጴጥ2፥9 ራእ1፥6 5፥10)። እዘ ምንቅስቓስ ዴማ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ክህንነቱ ክፍጽም 
ኣሇዎ ዛብሌ ጽኑዔ መርገጺ ኣሇዎ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ በቲ ዖሇዎ 
ጸጋ፡ ራእይ፡ ጻውዑት፡ ፍሌጠት፡ ክእሇትን ትሕዛቶን፥ ክህንነቱ ክፍጽም ኣብዘ መዲይ 
ኣዴሂቡ ዛሰርሕ። እዘ ምንቅስቓስ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ንዔዮ መንግስቲ ኣምሊኹን ምህናጽ 
ኣካሌ ክርስቶስን እጃሙ ከበርክት ዖዔጥቕ፥ ዛቀብእ፥ ናብ ቦታ መሪሕነት ዖምጽእ 
ምንቅስቓስ እዩ። 
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3. ትንሳኤ ሓሙሽቲኡ ኣገሌግልታት (ሃዋርያ፡ ነብዪ፡ ወንጌሊዊ፡ ጓሳ፡ መምህር) 

ብፍሊይ ዴማ ሃዋርያትን ነብያትን 
 
ከም ዛፍሇጥ ንማሕበር እተዋህቡ ሓሙሽተ ናይ ኣገሌግልት ስሌጣናት ኣሇው። ንሳቶም 
ከኣ ሃዋርያ፥ ነብዪ፥ ወንጌሊዊ፥ ጓሳ፥ መምህር እዮም። ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ዴማ እዜም 
ብክርስቶስ እተዋህቡ ናይ ኣገሌግልት ህያባት ኣብ ባይታ ክገሃደ እዩ ዛሰርሕ። ሓባራዊ 
ስራሕ ኣብ መንጏ እዜም ናይ ኣገሌግልት ህያባት ክህለ ዴማ ይጽዔር። ከምኡ ውን 
እቶም ሓሙሽቲኦም ናይ ኣገሌግልት ህያባት ተቐባሌነት ክረኹቡ ባይታ የጣጥሕ። 
ማሕበር ቅዴሚ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዛነበረ 20-30 ዒመታት ናይ ወንጌሊዊ፡ 
መምህር፡ ጓሳ ኣገሌግልት ብተሓዴሶ ክትረክብ ክኢሊ እያ። ኣብ 80ታት ዴማ ነብያዊ 
ጸጋ ዖሇዎም ኣገሌገሌቲ ብብዛሒ ስሇዛተንስኡ፥ ብነብያዊ ኣገሌግልት ክትዴራዔ በቂዒ 
እዩ። ሃዋርያዊ ጸጋ’ውን እንተኻነ ካብ 1990ታት ጀሚሩ ብሓይሉ ክዒዪ ከምዛጀማመረ 
ታሪኹ ይነግረና። እዘ ምንቅስቓስ ምሕዯራ ቤተክርስትያን ኣብ ሓሙሽቲኡ ኣገሌግልታት 
(five-fold ministry) ክኣቱ ዯኣ እምበር ኣብ ኢዴ ጓሶትን መምህራንን ጥራይ ክሕጸር 
ከምዖይብለ ዛኣምን ምንቅስቓስ ብምኽኑ ኣብ ትንሳኤን ሓባራዊ ዔዮን ናይዜም 
ኣገሌግልታት ይጽዔት።  
 
ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ፥ ሃዋርያነት ካብቶም ንማሕበር እተዋህቡ ኣገሌግልታት ኣብ 
ቀዲማይ ዯረጃ፥ ነብዪነት ዴማ ኣብ ካሌኣይ ዯረጃ ዛስራዔ ምኽኑ ንጽሑፋት መሰረት 
ገይሩ ብምእማን (1ቇሮ12፥28-31)፥ ኣብ ትንሳኤ ሃዋርያትን ነብያትን ሌዐሌ ኣተኩሮ 
ብምሃብ ዛዒዪ ምንቅስቓስ እዩ። ነቶም ዴሮ ኣብ ማሕበር ስፍራ ተዋሂብዎም ዛዒዩ 
ዖሇው ካሌኦት ህያባት ዴማ ብሃዋርያውን ነብያውን ጽሌዋ ክዒዩ ምዔጣቕን ተጠቃሚ 
ጸጋ ሃዋርያትን ነብያትን ዛኻነ ወሇድ ምህናጽ ዛዒበየ ተሌእኺኡ እዩ። ከም ውጽኢት 
በዘ ምንቅስቓስ ናብ ብሓት ዛሰረጸ ሓቂ፥ እቶም ንሃዋርያውን ነብያውን ኣገሌግልት 
ክብሪ ዛህቡን ንረብሓኦም ዛጥቐሙ ቅደሳን ሰሲኖም እዮም።   
 
4. ስዴራቤታዊ ህይወት ኣብ ማሕበር ምምጻእ 
 
ስዴራቤታዊ ህይወት ኣብ ማሕበር ምህናጽ ቀዲማዊ ዔዮኡ ገይሩ ይንቀሳቀስ። እዘ 
ምንቅስቓስ ብሓት ሰኣን ስዴራቤታዊ ህይወት ምህናጾም በቲ ኣብ መንጏ ኣገሌገሌቲ 
ዛተፈጥረ ዖይምስምማዔ እቲ ክስራሕ ዛነበሮ ዔዮ ኣምሊኹ ከምዖይተሰርሐ ስሇዛርዲእ 
እዩ ኣብዘ ዖተኩር። እዘ ምንቅስቓስ ኣብ ማሕበር ሌሙሳት ኣባሊት ዖይኯኑስ ንጡፋት 
ኣካሊት ስዴራቤት ይሃንጽ። ምቅብባሌ ዛሰረቱ፡ ኣብ ጽሊሌ እተዋህበካ መሪሕነት ንሓዯ 
ዔሊማ ምንባር፡ ምትህንናጽን ሓሌዮትን ዛንጸባረቐለ፡ ምግስሳጽን ግለጽነትን ዛነገሰለ 
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ስዴራቤታዊ ህይወት ኣብ ማሕበር ምህናጽ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ካብ ዛሌሇየልም 
ተግባራት ሓዯ እዩ። 

 
5. ምትንሳእ መንፈሳዊ ኣቦታት  
 
ኣቦታት ዛእክቡ፡ ዛምህሩ፡ ዖሰሌጥኑ፡ ዖዔጥቝ፡ ስርዒት ዖትሕ፡ ዛቐጽዐ፡ መንፈሳዊ 
ሓይሌን ጸጋን ዛመቕለ፡ ዖጽሌለ፥ ንኣገሌግልት ዛሾሙን ዛሌእኵን ብምኽኖም 
ንማሕበር ክርስቶስ ኣዛዮም ኣገዯስቲ እዮም። እዘ ምንቅስቓስ ዴማ ነዘ ብምርዲእ 
ኣቦታት ክትንስኡ ኩለ እቲ ዛከኣል ይገብር። ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ርእሲ እቲ 
ዛሰርሑለ ጸጋ ህያባት፡ ጻውዑትን ራእይን ብኣምሊኹ ናይ ኣቦነት ጸጋ እተቀበለ ኣመንቲ 
ከምዖሇው ብምእማንን ክትንስኡ ብምጽዒርን ዛሌሇ ምንቅስቓስ እዩ። 
 
6. ትንቢታዊ ጸልትን ምንቅስቓስን 
 
ትንቢታዊ ጸልት፥ እቲ በዘ ምንቅስቓስ ብፍለይ ዋጋ ዛኹፈሇለ ኣገሌግልት እዩ። 
ትንቢታዊ ጸልት ማሇት ብነብያት ወይ ዴማ ትንቢታዊ ጸጋ ብዖሇዎም ሰባት ተማእኪለ 
ዛጽሇ ናይ እምነት ኣዋጅ እዩ። ከምኡ ውን ናይቶም ቀዲሞት ኣቦታት ነብያትን 
ሃዋርያትን ጾር ብምስካም ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኹ ተመርኩስካ ኣብ ቅደስ ቃለ ዯው ኢሌካ፡ 
ብመሪሕነት መንፈስ ቅደስ ነቲ ኣምሊኹ ዖርኣየካ እናርኤ፥ ንዖስማዔካውን እናሰማዔካ 
ብእምነት እትጽሌዮ እዋናዊ ጸልት እዩ። ብተወሳ ነቲ ኣብ ሌቢ እግዘኣብሄር ዖል 
መዯብ ኣብ ምዴሪ ምእዋጅ እዩ። 
 
ትንቢታዊ ጸልት ምሌኣት ህሊዌ ኣምሊኹ ዖግህዴ ጸልት ኯይኑ ንቤተክርስትያን ብብሕ 
በረኴትን ሓይሌን ክትመሊሇስ ናይ ምግባር ብቕዒት ኣሇዎ። ንጽባሕ ኣብ ልሚ ኯይንካ 
ከተማዔዴዋን ክትብጀዋን ናይ ምግባር ሓይሉ ኣሇዎ። እቲ ተጠቃሚ ትንቢታዊ ጸልት 
ዛኻነ ወሇድ ናይ ራእይ ወሇድን ብተስፋ ኣምሊኹ ዖጉሊዔሌዔ ሰራዊትን ብምኽኑ ኣብ 
ልሚ ብዒወትን ሓጏስን እዩ ዛመሊሇስ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ካብ 
መንፈስ ቅደስ ዛፍሌፍሌ ትንቢታዊ ጸልት ክህለ ዛከኣል ዛጽዔር።  
 
ትንቢታዊ ኣዋጅ፥ ሓዯ ካብ ስትራቴጂ ነቲ ብሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ክብጻሕ ዛዴሇ ዖል 
ብምኽኑ፥ ኣብዘ ምንቅስቓስ ብፍለይ እዩ ዛዔየየለ። ወሓዛን ዔምቇት ዖሇዎን ናይ 
ትንቢት ኣገሌግልት ንውሌቅን ማሕበርን ከምኡ ውን ሃገራውን ዒሇምሇውን ዛኴውን 
ሰማያዊ መሌእኹቲ ዛሓዖ ዯሃይ ዖምጽእ ብምኽኑ፥ ነቲ ክሳዔ ወሰን ምዴሪ ክዛርጋሕ 
ዛዯሉ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ብርቱዔ ኣጽዋሩ እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ኣብ ሃዋርያዊ 
ኣገሌግልት ንውሌቅካን ነገራትካን ዛኴውን ቃሌ ብኢዴ ኣንብሮን ትንቢታዊ ኣዋጅን 
ምቕባሌ፥ ንመጽሓፍ ቅደስ ብፍለይ ምግሊጽ ብትብዒትን ዔምቇትን ምምሃር፥ በቲ 
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ዛመጸካ ትንቢታዊ ቃሌ ኣምሊኹ ኣብ ሌዔሉ ኩነታት ምግዙእ፥ ፍለይ ትንቢታዊ ቅዱ 
ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ምጥቃም ዛርኤ። 
 
7. ጸብሇሌታ ማሕበር ኣብ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት ሓይሌታትን ምውዲቕ ባቢልንን 
 
ባቢልን ነቲ ኣብ ኣእምሮ ሰብ ዛዒርዴ ኣንጻር ፍሌጠት ኣምሊኹ ዛቃሇስ ኩለ ፍሌጠት፡ 
ጥበብ፡ ምርዲእ፡ ምሕዯራ እዩ ዖመሌክት። ብካሌእ ኣበሃህሊ ባቢልን ኩለ እቲ ኣንጻር 
ሓሳብ ኣምሊኹ ዛመ ሰይጣናዊ ስርዒት እዩ። ከምኡ ውን ስምካ ንምግናን ንዛግበር 
ዛኻነ ዒይነት ፍጻሜ ይውክሌ። ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ትንቢታዊ መሪሕነት ብምኹታሌ 
ብሃገርን ዒሇምሇዊ ዯረጃን ዛግበር መንፈሳዊ ውግእ ሓዯ ካብ ዔዮታቱ እዩ። ነቲ 
ብሰይጣን ዛመሓዯር ግዛኣት እናገሌበጠ፥ ንዛፍሓስ ፍሕሶ እናዖርዖረ ንኣምሊኹ 
ዖኹብርን ንሰይጣን ዖዔኑን ምንቅስቓስ እዩ። ጠመተ እዘ ምንቅስቓስ ኣዛዩ ገፊሕ 
ብምኽኑ፥ ዖካይድ መንፈሳዊ ውግእ ኣብቶም ብሒዯት ሓይሉ ዛውቅዐ ጠንቆሌትን 
ዯብተራታትን ኣይዴረትን። ቅሌሱ ምስቶም ንእኦም ዖመሓዴሩን ዖዔጥቑን ኣብ መናፍስቲ 
ዒሇም ዛሇዒሇ ስሌጣን ዖሇዎም ሕሌቅነታትን ስሌጣናትን እዩ። ብእተኴፍተ የዑንቲ 
ኣጀንዲኦም ብዯቂቕ ብምፍሊጥ ዴማ እዩ ዛዋግእ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ መብዙሕትኦም 
ኣብ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ዛጠሓለ ምስ መናፍስቲ ፍለይ ጽሌእ ዖሇዎምን ኣጀንዲ 
መናፍስቲ ንምቅሊዔ ብትንቢትን ትምህርትን ብሕ ክጽዔሩ ዛርኣዩ።  
 
እታ ዯጌታት ሲኦሌ ከምዖይሕይሌዋ እተነግረሊ ማሕበር ከምቲ እተባህሇሊ ጸብሇሌ ዛበሇ 
ቅዱ ኣነባብራ ክህሌዋ የሰሌጥና፡ የዔጥቓን ይመርሓን። ናይ ውግእ መንፈስ ዖሇዎም 
ቅደሳን ብሰራዊትነት ብምህናጽ ኣብ ሌዔሉ ናይ ጸሌማት ሓይሌታት ዒብዪ ዛኻነ 
ውርዯት የምጽእ። እቶም ኣብ ትሕቲ እዘ ምንቅስቓስ ዛፈርዩ ናይ ጸልት ሰራዊት 
ተራጸምቲ እዮም። ኣጽዋሮም ምለእን ስሑሌን እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ ብርኮም ንጸልት 
እንተዒጺፎም ማእሇያ ዖይብለ ኣጀንዲ ሰይጣን ብምፍራስ ጸብሇሌታ ማሕበር ኣብ ሌዔሉ 
መንግስቲ ጸሌማት ብግብሪ ዖመስክሩ።   

 
8. ማሕበር በቲ በኵሪ ዔሊማ ኣምሊኹ ከምእትቕሇስ ምግባር 
 
ኩለ ጽቡቕ ዛመጽእ በቲ እተፈጠረለ ዔሊማ ምስ ዛቕሇስ እዩ። ጽባቐን ሓይሌን ናይ 
ዛኻነ ነገር ኣብ ዔሊምኡን ንምፍጻሙ ኣብ ዛግበር መስርሕን እዩ ዖል። ቤተክርስትያን 
ዴማ ብክርስቶስ ናብ ህሊዌ ዛመጻእትለ ዔሊማ ኣሇዋ። እቲ በኵሪ ዔሊማ እንብል ኣብ 
ክሌተ ኢና እንመቕል። እቲ ቀዲማይ ንኣዲምን ሄዋንን ኣብ ኤዯን ገነት እተዋህበ ክኴውን 
እንከል፥ እቲ ካሌኣይ ዴማ ኣብ ወንጌሊት ብክርስቶስ እተዋህበ እዩ። እቲ ኣብ ኤዯን ገነት 
እተገሌጸ ናይ ኣምሊኹ በኵሪ ዔሊማ ፍረ ምፍራይ፥ ምብዙሕ (ብቍጽሪ ምውሳኹ)፥ 
ንምዴሪ ምምሊእ፥ ምምሊኹን ምግዙእን እዩ። እቲ ብክርስቶስ ኣብ ወንጌሊት እተዋህበ 
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ዴማ ምዛርጋሕ ወንጌሌ፥ ዯቀመዙሙርቲ ምፍራይ፥ ካብ ጽሌዋን ማእሰርትን ኣጋንንቲ 
ምንጋፍ፥ ሕሙማት ምፍዋስ እዩ። 
  
ማሕበር ክርስቶስ፥ በቲ በኵሪ ዔሊማኣ ዯኣ እምበር በቲ ኣብ ፍርቂ ጉዔዜኣ ዛኣተዋ 
ጫሇዲ ክትምራሕ ኣይግባእን። ማእሇያ ዖይብለ ናይ ሰብ ስርዒት ምስኣተዋ ነቲ በኵሪ 
ዔሊማኣ ክትስሕት ካብ እትጅምር ሓጺር ጊዚ ኣየቑጸረን። ስሇዘ ዴማ እዩ ናብቲ በኵሪ 
ዔሊማኣ ዛመሌሳ ምንቅስቓስ ኣብዘ እዋን ብኣምሊኹ እተበገሰ። እዘ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ 
ንቤተክርስትያን ዖበራብር ዯወሌ እዩ። ተፈጻምነት ዒብዪ ተሌእኺ ክህለ እዘ ምንቅስቓስ 
ንማሕበር ናብ ተሌእኺኣ ከተተኩር ይገብራ። ናይ ተሌእኺ መንፈሳ ብምሕዲስ ወትሩ 
ክትሌኣኹ ዴሌውቲ ይገብራ። ናብ ዔሊማኣ እተመሌሰት ማሕበር ወትሩ ብህሊወን ክብርን 
ኣምሊኹ ምሌእቲ እያ። ስሇዘ ዴማ እዩ ናብዘ በኵሪ ዔሊማኣ ንክትምሇስ ዖሰሌጥናን 
ዛሃንጻን ምንቅስቓስ ሓንጏፋይ ኢሌካ ምቕባሌን ኣብ ምስሳኑ እጃምካ ምብርካትን 
ዖዴሉ። 

 
9. ኣብ ውሱን ከባቢ ዖይተሓጽረ ዒሇምሇዊ ተሓዴሶ 
 
ኣብ ውሱን ከባቢ ተገሉጹ ናብ ካሌእ ዖይሇሓመ ማእሇያ ዖይብለ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን 
ኣብ ዖመንና ርኢና ኢና። ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ግና ኣብ ሓዯ ውሱን ከባቢ ጥራይ 
ዛሕጸር ተሓዴሶ ዖይኯነስ፥ እናሇሓመ ዛኴይዴ ተሓዴሶ ዖምጽእ ምንቅስቓስ እዩ። እዘ 
ምንቅስቓስ እዘ ኣብ ሓዯ ውሱን ከባቢ ንእተገሌጸ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ከም ዚና ኣብ 
ካሌእ ቦታ ክንገር ዖይኯነስ፥ ኣብ ካሌእ ቦታ’ውን ብዛሓየሇ መሌክዐ ክዴገምን ክሊባዔን 
ዛገብር ምንቅስቓስ እዩ። ኣብ ከምዘ ስፍራ ከምዘ ነይሩ እናበሌና ታሪኹ ከይነውሪ 
ንሕና’ውን ንገዙእ ርእስና ታሪኹ ክንሰርሕን ታሪኹ ክንከውንን ዛገብር ምንቅስቓስ እዩ። 
ሓይሉ ኣምሊኹ ንሒዯት ዒላታት እተፈቕዯ ክሳዔ ዛመስሌ ኣብ ውሱን ከባቢታት ጥራይ 
እንርእዮ ዖልና ፍለይ ክብሪ በዘ ምንቅስቓስ ናብ ኩለ ስፍራ ከም ዛሊባዔ ክኴውን እዩ። 
ዒሇምሇዊ ተሓዴሶ ስሇዛመጽእ ኩለ ስፍራ ክብሪ ኣምሊኹ ከዖንቱ እዩ።  

 
10. ዒሇምሇዊ ምትእስሳር ኣገሌገሌቲ ንዒሇምሇዊ ተሓዴሶ 
 
ነቶም እተፈሊሇየ ጸጋ፥ ራእይ፥ ጻውዑት ዖሇዎም እተፈሊሇዩ ቅቡኣት ናብ ሓዯ ምትእስሳር 
ብምምጻእ ዒሇምሇዊ ተሓዴሶ፥ ትንሳኤ፥ ምንቕቓሕ ምቅሌጣፍ ሓዯ ካብ ተግባራት 
ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ እዩ። እዘ ምንቅስቓስ ‚ኣፖስቶሉክ ኮሚኒቲ‛ ንምህናጽ ዛዒዪ እዩ። 
በቲ ዖልካ ተመሊሉእካ ታሪኹ ምስራሕ፥ ወሇድ ምትንሳእ፥ ምዴሪ ምፍዋስ፥ ምጽኣት 
ክርስቶስ ምቅሌጣፍ መርሖ እዘ ምንቅስቓስ እዩ። ጽባቐናን ሓይሌናን ብሓዯ ምስ 
እንዒዪ ምኽኑ ስሇዛኣምን ንምቅርራብ ኣገሌገሌቲ ማእከሊይ ኯይኑ ይዒዪ። ሕብረት 
ንምግባር ወይ ብሓዯ ንምዔያይ ናይ ግዴን ሓዯ ዒይነት ድክትሪን ክህሌወና ኣሇዎ 
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ከይበሇ፥ ኣብቲ መሰረታዊ ሓቂ ዛኣምኑ ኩልም ብሓባር ገጽ ምዴሪ ንምውራስን ክብሪ 
ኣምሊኹ ንምንቅስቓስን ዛዒዪ ጠማሪ ምንቅስቓስ እዩ። 

 
11. ተሳትፍነት ቅደሳን ኣብ ዒሇማዊ ንጥፈታት (ጽሊታት) ንምንጋስ መንግስቲ ኣምሊኹ 
 
ጏይታ፥ መንግስቲ ኣምሊኹ ክትዛርግሕ ንቤቱ ዛሃባ ስሌጣን ኣል። ስሇዘ ቅደሳን ብናይ 
መንግስቲ ኣምሊኹ ኣተሓሳስባ እተወረስና (kingdom-minded) ብምኽን ክንቀሳቀስ 
ኣልና። ፍቓዴ ኣምሊኹ ማሕበር ክርስቶስ ብንጉሳዊ ቅብኣት ኣብ ኩለ ስፍራ ክትገሇጽ 
እዩ። ቤተክርስትያን ኣብ ኩለ እትመሌእ ምሌኣት ክርስቶስ እያ (ኤፌ1፡21)። ምሌኣት 
ክርስቶስ እያ ማሇት ዴማ ኣብ ኩለ ወገን ብምዔያዪ ንክርስቶስ እተንግስ ንግስቲ እያ 
ማሇት እዩ። ቤተክርስትያን ኣብ ምዴሪ ዖሊ፥ መንግስቲ ኣምሊኹ ክትገሌጽ እዩ። ስሇዘ 
ብዖልና ስሌጣንን መሇኯታዊ ሓይሌን ክንገዛእን ክንመሌኹን፥ እዘ ብምግባር ዴማ ነቲ 
ስሌጣን ዛሃበና ጏይታ ገሉጽናዮ ክንሓሌፍ ጻውዑትና እዩ። ቅደስ ቃሌ ኣብ መወዲእታ 
ዖመን ‚…ናይ ቤት እግዘኣብሄር ከረን ኣብ ርእሲ ኣኹራን ኪቐውም፥ ኣብ ሌዔሉ 
ዅዴዅድታት ዴማ ሌዔሌ ኪብሌ፥ ኳልም ኣህዙብውን ናብኡ ውሕ እዮም።‛ ይብሌ 
(ኢሳ2፥2)። እምበኣርሲ ነዘ ቃሌ መሰረት ብምግባር ኣብቶም በረኹቲ እዙ ዒሇም ዛኻኑ 
ሃይማኖት፥ ፋሚሉ፥ ትምሀርቲ፥ ምሕዯራ፥ ፖሇቲካ፥ ሜዴያ፥ ስነ ጥበብ፥ መዖናግዑ 
(entertainment)፥ ቢዛነስ ክንገዛእ ትጽቢት ይግበረሌና።  
 
ኣብ ሌዔሉ እዜም በረኹቲ ምስ እንገዛእ ሰይጣንን መንግስቱን ስሇዛውቅዐ ዒሇም 
ንክርስቶስ ክትንብርከኹ ናይ ግዴን ይኴውን። ክሳዔ ሕጂ ከፊሊዊ ፈተነ ይካየዴ እ 
እንተል፥ ዴሕሪ ትንሳኤ ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ግና ብንጉሳዊ ቅብኣት ምዔያዪ ብስፍሓት 
ይርኤ ኣል። ንኩለ እቲ ኣብ ዒሇም ዛርከብ መራኴቢ ብሓን ብምጥቃም ብሓይሉ 
ወንጌሌ ምዛርጋሕን ሃብቲ ኣህዙብ ናብ ኣካሌ ክርስቶስ ብፍለይ ንምምሊስ ምዔያዪ፥ እቲ 
በዘ ምንቅስቓስ ብኣዛዩ ሌዐሌ ናህሪ ዛስራሓለ ዖል እዩ። ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ 
ጸብሇሌታ ማሕበር ኣብ ሌዔሉ ኩለ ብምእማን ንቅደሳን ኣብ ኩለ እቲ ኣብዙ ዒሇም 
ዛርከብ ሱታፌኦም ከዔዛን ስርዒት ኣምሊኹ ክተኹለን ዖዔጥቕን ዖበራትዔን ብምኽኑ 
ኣገዲስነቱ ዒብዪ እዩ። 

 
12. ብመንፈስ ሃይማኖት ዛሃሰሱ ሓቅታት ምግሊጽን ምስ መንፈስ ሃይማኖት ምቅሊስን 
 
ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ፥ ምስ ሃይማኖት ምንም ዒይነት ዛምዴና ዖይብለ ምንቅስቓስ እዩ። 
ስሇዛኻነ ዴማ ነቲ ብመንፈስ ሃይማኖት እተማረኴ ምርኮ ከምሌስ ምስቲ መንፈስ 
ዛራጸም። ሃይማኖት፥ ንነዊሕ እዋናት ኣብ ማሕበር ኣምሊኹ ነጊሱ ስሇዛነበረ ብሕ 
ሓቅታት የህሲሱ እዩ። ንገሇ ሓቅታት ብምህሮ፡ ስብከት፡ መዛሙር ከዴውኖ እንከል 
ንገሇ ዴማ ብቀጥታዊ ምውጋዛ ከምዖይቅቡሌ ክሕሰብ ብምግባር እዩ የህሲስዎ። 
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ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ ግና መሰረቱ ቅደስ ቃሌ፥ ቀሊሲኡ ዴማ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ 
ስሇዛኻነ፥ ነቲ ዛሃሰሰ ሓቂ ዲግም ንምኵሊዔ ይተግህ ዴማ ይዔወት እዩ። 
 
ምውዲቕ መንፈስ ሃይማኖትን ምሕዯራኡን እቲ በዘ ምንቅስቓስ ፍለይ ኣቓሌቦ ዛወሃቦ 
ኣገሌግልት እዩ። ሃይማኖት ኣብ ትማሉ ዯው ዛበሇ ማሇት እዩ። ነቲ ኣብ ትማሉ 
እተገሌጸ ኣምሊኹ ኣብ ልሚ ክግሇጽ ከምዖይክእሌ ምሕሳብ፡ ንኣምሊኹን ንኣካይዲ 
ማሕበርን ብናይ ትማሉ ሌምምዴን ተሞኩሮን ምዴራት ሃይማኖት እዩ። እቶም ትማሉ 
እተገብሩ ግብርታት ኣምሊኹ፡ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ኣብ ልሚ ክዴገሙ ከምዖይክእለ 
ብምሕሳብ ዖመሊሌስ ዴማ ሃይማኖታዊ ምሕዯራ ይበሃሌ። ከምኡ ውን መንፈስ ቅደስ 
ዖይረኣየለ ወይ ዴማ ግቡእ ቦትኡ ዖይሓዖለ ዛኻነ ዒይነት ህይወት፡ ምንቅስቓስ 
ሃይማኖት እዩ። ብተወሳ ስርዒትን ሕግን ሰባት ዛነገሰለ ዛኻነ ዒይነት ኣካይዲ 
ሃይማኖት እዩ።  
 
ሃዋርያዊ ምንቅስቓስ እምበኣር ንኩለ እቲ ኣብ ማሕበር ዛነገሰ ሃይማኖት ሕቖኡ ክሰብር 
ዛንቀሳቀስ ናይ ውግእ ምንቅስቓስ እዩ። እዘ ምንቅስቓስ ካብቲ ንማሕበር ንታሕቲ 
ከተንቆሌቍሌ ዛገብር መንፈስ ሃይማኖትን ምሕዯራኡን ዖናግፍ ዙዙሚ ምንቅስቓስ እዩ። 
ንሃይማኖት ምስ ኩለ ምህሮኡ፥ መዛሙሩ፥ ጽሑፋቱ፥ ምሕዯራኡ ክንዮ ሓጹር ማሕበር 
ዛዴርቢ ምንቅስቓስ ብምኽኑ ኣዛዩ ኣገዲሲ ምንቅስቓስ እዩ። እቶም ኣብዘ ምንቅስቓስ 
ዛኣተው ኩልም ኣገሌገሌቲ ምስ ሃይማኖት ዖሇዎም ጽሌእ ግሁዴ እዩ። ብዖል ዖረባኦም፥ 
ስብከቶም፥ ምህሮኦም ኯታስ ኩለ ምንቅስቃሶም ኣንጻሩ እዩ። 
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ምዔራፍ ሓዯ 

ኣርባዔተ ቅዴመ ምዴሊዋት ካብ 2ዚና7፥14 

ም ሰብ ብፍሊይ ዴማ ከም ብሕ መንፈሳዊ ነገር እተሓረምና፥ ኤርትራውያን 

ቅሌጡፍ ፍታሕ ኢና እንዯሉ። ናይ ኣምሊኹ ኣሰራርሓ ግና ካብ መገዴና 

ከምዛፍሇ ክንፈሌጥ ይግባእ። ምንቕቓሕ ከም ኩለ መንፈሳዊ ነገር ከነማሌኦ 

ዛጠሌቦ ቅዴመ ኩነት ኣሇዎ። ነዘ ቅዴመ ምዴሊዋት ምስ እነጻፍፍ ዴማ ኢና ነቲ ካብ 

ኣምሊኹ ክመጸና እንጽበዮ ምንቕቓሕ ንምቕባለ ብቝዒት ኯይንና ክንርከብ እንኹእሌ። 

በዙ ሕጂ እንርእያ ምዔራፍ ብዙዔባ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ክንገብሮ ዛግብኣና 

መሰረታውን ኣምሊኹ ዛገሇጸሇይን ሓሳብ ክንርኢ ኢና።  

ዛኻነ ናይ መጽሓፍ ቅደስ መምህር ብዙዔባ ምንቕቓሕ ክዙረብ ምስ ዛዯሉ ን 2ዚና7፥14 

ከይጠቐሰ ኣይሓሌፍን። እዘ ከኣ እዙ ጥቕሲ ምንቕቓሕ እንታይ ቅዴመ ኩነት 

ከምዛሓትትን ብእኡ ዛርከብ ዒስቢ እንታይ ከም ዛመስሌን ንጹር መሌእኹቲ ሒዙ 

ስሇዖሊ እዩ። ‚እዘ ብስመይ እተሰምየ ህዛበይ ከኣ ትሕት እንተ በሇ፡ እንተ ሇመነ፡ 
ገጸይውን እንተ ዯሇየ፡ ካብ ክፉእ መገደ ዴማ እንተ ተመሌሰ፡ ሽዐ ኣነ ብ ሰማይ 
ክሰምዔ እየ፡ ሓጢኣቶም ከኣ ይቕረ ኹብሇልም፡ ምዴሮምውን ክፍውሰልም እየ።‛  

ኣብዙ ጥቕሲ ተገሉጹ ከምዖል፥ ሰማያት ኣኹፊቱ ንምዴሪ ዛፍውስ ናይ ኣምሊኹ ምብጻሕ 

ክህለ እንተዴኣ ኯይኑ ህዛቢ ኣምሊኹ ክሌወጥ፥ ምስ ኣምሊኵ ክሰማማዔን ከማሌኦ 

ዛግብኦ ቅዴመ ኩነት ከማሌእን ኣሇዎ። እግዘኣብሄር ‚እቲ ብስመይ እተሰምየ ህዛበይ‛ 

ብምባሌ ንህዛቡ እዩ ትሕት ክብሌ፥ ገጹ ክዯሉ ዛሓትት ዖል። ንሱ ንኣህዙብ፥ 

ንፖሇቲካውያን መራሕቲ፥ ናይ እተፈሊሇየ ሃይማኖታት ሰዒብትን መራሕትን 

ኣይተዙረበን። ነቲ ብስሙ እተሰምየ ህዛቡ እዩ ትሕት በሌ፥ ሇምን፥ ገጸይ ዴሇ፥ ካብ 

ክፉእ መገዴ ተመሇስ ዛበሇ። እቲ ብስሙ ዛስመ ህዛቢ ዴማ እቶም ብምእማን 

ክርስቶስ ዲግም እተወሌዴና ሰባት ኢና።  

ከ 
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ኣምሊኹ ነቲ ህዛቢ እዘ ቅዴመ ኩነት ክሰርዒለ እንከል እቲ ዛነበረ ኩነት ኣብ ጥቕሲ 13 

ናይታ ምዔራፍ ተገሉጹ ኣል። ‚ንሰማይ ዛናም ከየውርዴ እንተ ዏጾኹዎ፡ ነንበጣውን 
ንምዴሪ በሌዒ እንተ ኣዖዛክዎ፡ ወይ ኣብ መንጎ ህዛበይ ፌራ እንተ ሰዯዴኩ፡‛ ከምቲ 

ኣብዙ ጥቕሲ ተገሉጹ ዖል፥ እቲ ብስም እግዘኣብሄር እተሰመየ ህዛቢ ሰማይ ዛናም 

ከየውርዴ ምስ ዛዔጾ፥ ኣንበጣ ንፍረ ምዴሪ በሌዔ ምስ ዛጅምር፥ ፌራ ዴማ ኣብ 

መንጏ ህዛቢ ኣምሊኹ ከም ዛኣተወ ምስ ዛርኢ ትሕት ክብሌ፥ ክሌምን፥ ገጽ 

እግዘኣብሄር ክዯሌን መገደ ከስተኹሌን ይግብኦ።   

ነቲ ኣብዙ ጥቕሲ እተዖርዖረ ናብ ርእስናን ምዴርናን እንተዴኣ ኣምጺእናዮ፥ ብርግጽ እዘ 

ዖመን ኣብ ትሕቲ ዔጽው ሰማይ ንመሊሇሰለ ዖልና ዖመን እዩ። ዔጽው ሰማይ ስሇዖል 

ዴማ እዩ ምሌኣት ህሊዌ መንፈስ ቅደስ ዖይንርእን፥ በረኴትና ክውሕዛ ዖይንዔዖብን። 

እቲ ዛርካቡ ፍሬና ብብሕ ነገር ይብሊዔ ስሇዖል፥ ዖዛጀመረ ነገር ክቕጽሌ ኣይንርእዮን 

ኢና። መንፈሳውን ስጋውን ፌራ ገኒኑ እናሃሇወ ንእኡ ክፍውስ ዛኹእሌ ሓይሉ ግና 

ውሒደ ከምዖል ግሁዴ እዩ። እዘ ዴማ ናብ ኣምሊኹ ክንምሇስ እዩ ዛጽውዒና። 

ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ፥ እቲ ካብ ኣምሊኹ ዛኻነ ምንቕቓሕ ከነማሌኦ ዛጠሌበና 

ነገር ኣሇዎ። ስሇዘ ዴማ ኢና ነተን ኣብ 2ዚና7፥14 ተገሉጸን ዖሇዋ ኣርባዔተ ነገራት 

ከነማሌኤን ዖልና። ግቡእካ ምምሊእ ንምንቕቓሕ ዛኴውን ሃዋሁ ስሇዛፈጥር፥ ንኩለ 

እቲ ከነማሌኦ ዛግብኣና ቅዴመ ኩነት ሸሇሌ ኣይንበል።    

1. ትሕት ምባሌ 

እቲ ብቀዲማይ ዯረጃ ተሰሪዐ ዖል እቲ ብስም ኣምሊኹ እተሰመየ ህዛቢ ትሕት ክብሌ 

እዩ። ትሕት ምባሌ ብመሰረቱ ‚ኣብ ትሕቲ ካሌእ ክትግዙእ ምኹኣሌ‛ ዛብሌ ትርጉም እዩ 

ዖሇዎ። እቲ ክንግዛኦ ኣብ ሌዔላና ክሽየም ዖሇዎ ዴማ ጏይታ የሱስ እዩ። ጏይትነቱ 

ተረዱእና ንእኡ እንግዙእ  ሰባት ክንከውን የዴሉ። ንብዖል ምንቅስቓሳትና ብእኡ 

ክንቕሌሶ እንተዴኣ ፈቂዴናን ብዖይ ብእኡ ምንም ክንገብር ዖይንኹእሌ ምኽንና ኣሚንና 

ንመሊሇስ እንተዴኣ ሃሉናን እዘ ትሕትና እዩ። ከምኡ ውን ኩለ እቲ ዖልና ጽቡቕ ነገር 

ምንጩ እግዘኣብሄር ምኽኑ ብምእማንን ነዘ ሓቂ ከንጸባርቕ ብዛኹእሌ ኣካይዲ 

እንተተሃኒጽናን ትሕትና እዩ። 

እቲ ትሕት ምባሌ ዛብሌ ሓሳብ ዖሇዎ ካሌእ ትርጉም ሌዔሌ ዖይምባሌ፥ ኣብ ሌዔሉ 

ካሌኦት ንዔቐት ዖይምንጽብራቕ እዩ። ብዙዔባ ገዙእ ርእስና ኣብሉጽና ከይንሓስብ 
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ብምጥንቓቕ ክንመሊሇስ የዴሉ። ካሌኦት ካባና ከምዛንእሱ ጌርና ክንሓስብ ኣይግባእን። 

ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ንዖል መንፈሳዊ ዒቕምን ጸጋን ኣፍሌጦ ክንህቦ ኣልና። ከም ብገዙእ 

ርእስና ዯው ዛበሌና ጌርና ካብ ምሕሳብ ንተሓል። ምንጭን ምስጢርን ህሊዌናን 

ዒወትናን ጏይታ እግዘኣብሄር እዩ እሞ ሌዔሌ ኣይንበሌ። ኩለ ካብኡ፥ ብእኡ፥ ንእኡ፥ 

ምኽኑ ኣይንዖንግዔ። 

ንገዙእ ርእስና ትሕት ከነብሌ እንከልና ጏይትነት የሱስ ኣብ ህይወትና ኣፍሌጦ ንህቦ 

ኢና። ከም ምንጪ ናይ ኩለ ነገርና ዴማ ክንርእዮ ንጅምር። ዴምና ብምእማን ካብኡ 

ንወጸለ ሓይሉ ኣምሊኹ ንዯሉ። ብገዙእ ርእስና ምንም ክንገብር ከምዖይንኹእሌ ምስ 

እንፈሌጥ ናይ እግዘኣብሄር ከኣሌነት ኢና እንዯሉ። እዘ ከኣ እዩ ትሕት ምባሌ። ብመጠን 

እቲ ትሕት ዛበሌናዮ ዴማ ኣምሊኹ ኣብ ሌዔላና በረኴቱ ከፍስስ ዯገ ንኴፍተለ። ትሕት 

ምባሌ መገዱ ክብረት ብምኽኑ እግዘኣብሄር ካብ ውርዯትና ክዛክረና፥ ሓያሌ ቅሌጽሙ 

ብምንቅስቓስ ናብ ዛበረኴ ህይወት ከሳግረና ትሕት ክንብሌ ኣልና (ማቴ23፥12 ያእ4፥

6)። 

2. ምሌማን 

ኣብዘ ስፍራ እግዘኣብሄር ‚…እንተ ሇመነ…‛ ዛብሌ ካሌኣይ ቅዴመ ኩነት ኣቐሚጡ 

ኣል። ሌመና ሓዯ ካብ ክፋሊት ጸልት ኯይኑ ዴላትካ ንኣምሊኹ ምንጋር እዩ። ስሇዘ 

እንተሇመነ ማሇት እንተ ጸሇየ ማሇት እዩ። ብጸልት ምትጋህ ሓዯ መገዱ ምንቕቓሕ እዩ። 

ጏይታ የሱስ ንዯቁ ‚ሕተቱ…. ዴሇዩ…. ሕኩሑ‛ ኢለና እዩ። ስሇዘ መንፈሳዊ 

ምንቅስቓስ ክንሓትት፥ ክንዯሉ፥ ክንኩሕኩሕ ኣልና። እቲ ምዴሊይ ካብ ሌቢ ዛነቐሇ፥ 

እቲ ምሕታት ነቲ እትሓቶ ኣምሊኹ ከም ዛምሌስ ብምእማንን ንእትሓቶ ሕቶ 

ብምንጻርን፥ ምኩሕሕ ዴማ ማዔጾ ተኴፊቱ እቲ ዴሕሪ’ቲ ማዔጾ ዖል ምስጢር ክሳዔ 

ዛበርሃሌና ዖየቋርጽ ምስ ዛኴውን፥ ኣምሊኹ ንመሌሲ ጸልትና ቅሌጡፍ እዩ።  

ሕዛ ግዴፍ ብዛዒይነቱ፥ ዔምቇት ብዖይብለን ንስሇ ምጽሊይ ብእተጸሇየ ጸልትን ሰማያዊ 

ዯገ ከነኹፍት ዛከኣሌ ኣይኯነን። ናይ ጸልትና ዯራስን ቀሊስን መንፈስ ቅደስ ጌርና 

ክንጽሉ ይግባእ። ሌብና ብምንጻህ፥ ሃቐናና ብምጥዒይን ኣብ ቃለ ንዖል ተስፋ ቃሌ 

ምርኩስ ብምግባርን ምስ እንጽሉ እግዘኣብሄር ካብ ሰማይ ክሰምዒና ገጹ ናባና 

ክመሌስን በረኴቱ ኣብ ሌዔላና ከፍስስን እዩ። 
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ጸልትና ካብ ርኣዩሇይን ስርዒት ንምፍጻምን ካብ ዛግበር ጾም ሓራ ወጺኡ፥ መጽሓፍ 

ቅደሳዊ ብዛኻነ ጾም ከነዔምቇን ይግባእ። ጾምና ንኣምሊኹ ብምቕዲም፥ ብስቡር ሌቢ፥ 

ርእስና ብምውራዴን ትእዙዙቱ ብምሕሊውን ክኴውን ኣሇዎ። ከይበሊዔና ስሇዛወዒሌናን 

ዛቐነናን ጼምና ኣልና ማሇት ከምዖይኯነ ተገንዘብና ኣእምሮና ብመንፈሳዊ ነገር ተወሪሱ 

ገጽ እግዘኣብሄር ክንዯሉ ኣልና። እዘ ምስ እንገብር ናይ መንፈስ ቅደስ ምንቅስቓስ ኣብ 

ህይወትና፥ ማሕበርናን ሃገርናን ክንርኢ ኢና።  

ብጸልት ኣብ ኣየራትና ጽሌዋን ሇውጥን ክንፈጥር ንኹእሌ ኢና። ናብ ሓንቲ ምዴሪ 

ክመጽእ ዖሇዎ ምንቕቓሕ ተግባራዊ ከይከውን ንምዔጋት ዛስራሕ ውዱት ዱያብልስ 

ከምዖል ኩሊትና ንፈሌጦ ሓቂ እዩ። ነዘ ምፍራስ ዴማ ሓሊፍነት ነፍስ ወከፍ ኣማኒ እዩ። 

ብመንፈሳዊ ውግእ ገጢምና ክንስዔርን ንዛተታሕዖና ኩለ ነገር ከነሌቅቅን ክንክእሌ 

ኣልና። 

3. ገጹ ምዴሊይ 

እቲ ከም ሳሌሳይ ቅዴመ ኩነት ተቐሚጡ ዖል ዴማ ገጽ እግዘኣብሄር ምዴሊይ እዩ። 

‚..ገጸይውን እንተዯሇየ….።‛ ቅደስ ቃሌ ኣብ ብሕ ክፍሉ ንእግዘኣብሄርን ሓይለን 

ክንዯሌዮ ከምዖልና ይነግረና እዩ (ኢሳ55፥6 መዛ105፥4 1ዚና16፥11)። ኣብ ህይወትና 

ቀዲማይ ስፍራ ክንህቦን ብምለእ ሌብና ክንዯሌዮን ዛግብኣና እግዘኣብሄር እዩ። ኣብ 

ህይወት ሌዔሉ እግዘኣብሄር እንሰርዕ ክህለ ኣይግባእን። ንእኡ ምዴሊይን ህሊዌኡ 

ምጽማእን እቲ ኣብ ህይወት ዛኴበረ ነገር እዩ። ነዘ ክወዲዯር ዛኹእሌ ምንም ዒይነት 

ባህጊ ክህለ ኣይክእሌን።  

ምንቕቓሕ ንእግዘኣብሄር ብምጽማእን ካብ ሌቢ ብዛነቐሇ ምዴሊይ ገጽ ኣምሊኹን እዩ 

ዛመጽእ። ኣምሊኹ፥ ናብ ህይወትና ማሕበርናን ሃገርናን ክበጽሓና ክመጽእ ክንጸምኦን 

ገጹ ንምዴሊይ ክንተግህን ኣልና። ኩልም ኣብ እዋኑ ዛተንስኡን ዛትንስኡ ዖሇውን 

ምንቕቓሓት ዴምር ውጽኢት ንኣምሊኹ ምጽማእን ብጸልት ገጹ ምዴሊይን እዮም። 

ቀሇስቲ ሪቫይቫሌ ንክኻኑ ብጏይታ እተቀብኡ ሰባትውን ክንርእዮም እንከልና ሓባራዊ 

መሇሇይ ኣሇዎም፥ ንእግዘኣብሄር ዛጸምኡን ገጹ ንምዴሊይ ዋጋ ዛኴፍለን እዮም። ስሇዘ 

ዴማ እዩ ንእግዘኣብሄር ምዴሊይ ኣብ ህይወትና ከም ባህርይ ክህነጽ ዖሇዎ። 

ልሚ ካብ እግዘኣብሄር ክንቅበሌ ኢሌና ሊዔሌን ታሕትን እንብሌ ብሓት እ 

እንተኻንና፥ እቶም ንእግዘኣብሄር ንባዔለ ክንረክብ ኢሌና እንተግህ ግና ሒዯት ኢና። 
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ሌዔሉ እግዘኣብሄር ንነገራት ሰሪዔና ምምሌሊስ ከነቋርጽ ኣልና። ዯዴሕሪ በረኴትን 

ተኣምራትን ምጉያዪ ኣቋሪጽና፥ ነቲ ምንጪ ኩለ ጽቡቕ ዛኻነ ጏይታ ንምርካብ 

ንትጋህ። ዯዴሕሪ እግዘኣብሄር ምስ እንጏዪ፥ ምንቕቓሕ፥ በረኴት፥ ምጥሓስ ኯታስ 

ኩለ ካብ እግዘኣብሄር ዛኻነ ዯዴሕሬና ክጏዪ እዩ። 

ንእግዘኣብሄር ምዴሊይ ምለእ ኣዴህቦ ንእግዘኣብሄር ምሃብ እዩ። ገጹ ምዴሊይ 

ህሊዌኡ ምጽማእ እዩ። ገጹ ምዴሊይ ሌብ ብፍቕሪ ኣምሊኹ ተመሉኡ ንእግዘኣብሄር 

ሃረር ምባሌ እዩ። ስሇዘ ኣምሊኹ ብእንጽውዕ ግዚ ከም ዛርከበሌና ተረዱእና ክንዯሌዮ 

ኣልና። ብጸልት፥ ብእምነት፥ ብትግሃትን ካብ ምለእ ሌብን ንዴሇዮ። ንሱ ነቶም 

ዛዯሌይዎ ሰናይ ኣምሊኹ እዩ (ዯጉ3፥25)። 

4. ካብ ክፉእ መገዱ ምምሊስ  

እቲ ኣብ መወዲእታ ተጠቒሱ ዖል ጠሇብ ኣምሊኹ ካብ ክፉእ መገዴና ክንምሇስ እዩ። 
ካብ ክፉእ መገዱ ምምሊስ ማሇት ምንሳሕ ከምኡ ውን ንጽህና እዩ። ካብ ክፉእ መገዴና 
ንምምሊስ ዴማ መገዴና ምዔዙብ የዴሉ። ከመይ ኢና ዖልና? ኣብ ምንታይ ኢና ጏዱሌና? 
እግዘኣብሄር ከይግሇጽ ከሌኪለ ዖል ኣየናይ ነገርና እዩ? መገዴና መርሚርና ናብ ኣምሊኹ 
ክንምሇስ ኣልና። ‚መገዴና ንተዏዖብን ንመርምርን እሞ ናብ እግዘኣብሄር ንመሇስ።‛ 
(ዯጉ3፥40)። 
 
ንስሓ፥ ካብቲ ኣቲዮ ዖል ዖይኣምሊዊ ምርዲእ፡ ኣካይዲ፡ ኣዖራርባ፡ ቅዱ ህይወት 
ናብቲ ብኣምሊኹ እተመዯበሌካ ብምሌኣት ምምሊስ እዩ። ንስሓ፥ ካብቲ ብብሓት 
ተቐባሌነት ዛረኴበ ንኣውን ብገሇ ሸነኵ ዖርብሕ ግን ከኣ ዖይኣምሊዊ ምምሌሊስ 
ምውጻእ እዩ። ንስሓ በቲ ዛበዯሌካዮ ሓጢኣት ብሓቐኛ ጣዔሳን ጓህን ካብኡ ምምሊስ 
እዩ። ከምኡ ውን ናይ ኣተሓሳስባን ኣካይዲን ሇውጢ ምምጻእን ግብራዊ ስጉምቲ 
ብምውሳዴ ናብ ዛቕጽሌ ዯረጃ ምስጋርን እዩ። 
 
ንስሓ መገዱ ተሓዴሶ እዩ። ብሓጢኣትና ምርታዔን ኣብ ገዙእ ርእስና ተስፋ ምቑራጽን 
ናይ ሪቫይቫሌ መጀመርያ እዩ። ጏይታ ንሱ በይኑ መታን ክርአ፥ ማንም ዯሚቑ ክወጽእ 
ኣይዯሌን። እዘ ንምግባር ዴማ እቲ ሓዯ መገዱ ብገዙእ ርእስና ከይንተኣማመን 
ትምክሕትና ምስባር እዩ። ሓይሌና ምስ ዛዯክምን እቲ ኣልና እንብል ናይ ገዙእ ርእስና 
ተስፋን ስትራቴጅን ፍረ ኣሌቦ ምስ ዛኴውንን ተስፋ ክንቆርጽ ናይ ግዴን እዩ። ተስፋ 
ምቝራጽና ዴማ ገጽ ኣምሊኹ ካብ ሌቢ ብዛነቐሇ ትግሃት ክንዯሌዮ ይገብረና። እዘ 
ክኴውን እንከል ዴማ ኣምሊኹ ስርሑ ክሰርሕ ምቹእ ኣጋጣሚ ስሇዛፍጠረለ ናብ 
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ህይወትና ውሌቃዊ ምንቕቓሕ ክሰዴዴ ይጅምር። ስሇዘ ዴማ እዩ ብሓጢኣትካ 
ንመንፈስ ቅደስ ክትርታዔ ምጅማር ዒብዪ መገዱ ንምንቕቓሕ እዩ ዛበሌና። 
 
ኣብ መንጏ ኣምሊኹን ኣብ መንጏናን ዛኣተወ፥ ክብሪ ከይንርኢ ዛጋረዯን ሓይሌና 
ዛበሌዏን ሓጢኣት እንታይ ምኽኑ ተረዱኡና ትሕት ብምባሌ ክንናዖዛ እንከልና መንፈስ 
ቅደስ ዔዮኡ ክዒምም ይኹእሌ። ብሓጢኣት እናተመሊሇስና ክነስና፥ ሌብና ገና ብትሩሩን 
ብመንፈስ ቅደስ ዖይርታዔን እንተዴኣ ሃሌዩ ዛኴፍአ ሓዯጋ እዩ። እዘ ከምቲ ኣብ ብሕ 
ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ተገሉጹ ዖል ንኣምሊኹ ክሓዯግ ዛተፈነወ ህዛቢ ባህርይ እዩ። 
ብሓጢኣት ምርታዔ ምስ ዛህለ ግና እግዘኣብሄር ረዴኤቱ ኣብዘሑ ኣል ማሇት እዩ። 
ህዛቢ ነነዌ ብሓጢኣቶም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኹ ምውዲቆም ሃገራዊ ሪቫይቫሌ 
ከምዖምጽኣልም ንዖክር (ዮና3)። 
 
ነቲ ዛመጽእ ናይ ኣምሊኹ ምብጻሕ ነጺህና ክንጸባበዮ ኣልና። መገዴና ብብርሃን ቃሌ 
ኣምሊኹ ክንመዛኖን ብመንፈስ ቅደስ ተዯጊፍና ገዙእ ርእስና ክንምርምርን ኣልና። እዘ 
ምስ እንገብር ሃጓፍና፥ ውዴቀትናን ዛስሓትናዮ ነገርን ክበርሃሌና እዩ። ነቲ ዛበርሃሌና 
ሒዛና ዴማ ኣብ ቅዴሚ ህሊዌ ኣምሊኹ ምስ እንወዴቕ፥ ሓጢኣትና ከም ጁኼ እ 
እንተ ቔሔ፡ ከም ጻዔዲ ጸምሪ ክኴውን እዩ (ኢሳ1፥18)። እግዘኣብሄር ምሕዋይ ምዴርና 
ከቀሌጥፍ ሌብና ካብ ክፉእ ግብሪ ተሓጺቡ ክሓዊ ይግባእ። ኣብ ኩለ ሸነኹ ናይ 
ህይወትና ንኣምሊኹ ዖየተገዛኤ ነገር ከይህሌወና እናፈተሽና ንንጻህ።  
 
ሓጢኣት የብሌናን እናበሌና ገዙእ ርእስና ኣይንጠብር። ብሓጢኣትካ ምሕረት ንምርካብ  
ምንባዔ ንሰይጣን ዔዴሌ ምሃብ ኣይኯነን። ንወቐሳ መንፈስ ቅደስ ካብ ክሲ ሰይጣን 
ንፍሇዮ። ምርታዔ ንውሌቃዊ ምንቕቓሕ ናይ መንፈስ ቅደስ ዯገፍ እዩ እሞ፥ መንፈስ 
ቅደስ ብሓጢኣትና ክወቕሰና (ክረትዒና) እንከል ሌብና ነትሕት እምበር ኣይንተዒበ። 
ካብቲ ካብ ኑዙዚን መገዴ ምስትኹሌን ዖርሕቐና ትዔቢትን ጌጋ ርዴኢትን ሓራ 
ብምውጻእ ንመሊሇስ። ሓጢኣት ንትዔቢትናን ዖይምንሳሕናን ተጏዛጕ ኣብ ህይወትናን 
ምዴርናን ከሳፍሕ ኣይንሕዯጏ።  
 
ህሊዌ ሓጢኣት ንዖይምህሊው ብሕ ናይ ኣምሊኹ ነገር ቀንዱ ምኹንያት ብምኽኑ፥ 
ኣንጻር ሓጢኣት ዯው ንበሌ። ንኣምሊኹ ኣይንበዴል፥ እንተበዯሌናዮ ዴማ ብንስሓ 
መገዴና ነቅንዔ ዯኣ እምበር ብዛገበርናዮ በዯሌ ዛባንና ንኣምሊኹ ኣይንሃብ። ስሇዛበዯሌና 
ጥራይ ተስፋ ከምዖይብለ ህዛቢ ኣብ በዯሌና ኣይንንበር። ዋሊ እንተበዯሌና ምስ 
እንምሇሶ ዛምሇስ ኣምሊኹ እዩ ኣምሊኹና። ስሇዘ ህይወትና፥ ማሕበርና፥ ምዴርና 
ክትፍወስ ብንስሓ ናብ ኣምሊኹ ንመሇስ። 
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እቲ ቅኑዔ ዛበሃሌ ንስሓ ግና ብሓጢኣትካ ምንዙዛ ጥራይ ከምዖይኯነ ዯጊመ ክዙረብ 
እፈቱ። ብሕ ጊዚ ንኣና ንኤርትራውያን ንስሓ ማሇት ኑዙዚን ዙራ ንብዒትን እዩ 
ዛመስሇና። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ብሕ ጊዚ ናይ 40 መዒሌቲ፥ ናይ 2 ሰሙን፥ ናይ 3 
ወርሒ ናይ ንስሓ ጊዚ እናተሰርዓ እዛን እትን ጌርና ይቕረ በሇና እናበሌና ኣፋዊ ኑዙዚ 
እንገብር። ኩለ እቲ ዛገበርናዮ ኣምሊኹ ንሰናይ ይሕሰበሌና እምበር ሓቐኛ ንስሓ ከምኡ 
ኣይኯነን። ንሓዴሕዴና ኣይተፋቐርናን እሞ ይቕረ በሇና ኢለ እተናዖዖ ብግብሪ ግና ምስ 
መባእስቱ ክዔረቕ ኢለ ዖይስጉም ሰብ በየናይ ኣገባብ እዩ ተነሲሑ ክበሃሌ ዛኹእሌ።  
 
ንስሓ ነቲ ክትገብሮ ዛጸናሕካ ተግባር ምቁራጽ ጥራይ ዖይኯነስ፥ ኣንጻር እቲ ክትገብሮ 
ዛጸናሕካ ምግባር እዩ። ስሇዘ እቲ ዖዴሉ ብብኹያት ይኵን ብዖይ ብኹያት ናይ ኣካይዲ 
ሇውጢ ምምጻእ ምኽኑ ኣይንስሓቶ። ከምቲ ሓዯ ሓው ዛበል ንስሓ ካብቲ ትኴድ 
ዛነበርካ ንእግዘኣብሄር ዖጉህዮ ናብራ ተመሉስካ ናብቲ ናይ እግዘኣብሄር መንገዱ 
ምዴ ማሇት እዩ። ከም ፍቓዴ ኣምሊኹ ዛኻነ ጓሂ ንምዴሓን ዛኴውን ዖይንጠዒሰለ 
ንስሓ ስሇዖምጽእ ክንጉሂ ግቡእ እዩ። ስሇዛጏሃናን ነዊሕ ሰዒታት ይቕረ በሇና ኢሌና 
ስሇዛጸሇናን ግና ተነሲሕና ኣልና ማሇት ስሇዖይኯነ ገዙእ ርእስና ኣይንጠብር። ግብራዊ 
ስጉምቲ ዖየሰነዮ ኑዙዚ ካብ ምግባር ንቆጠብ። ክፉእ መገዴና ብምሕዲግ ሰናይ መገዱ 
ንምረጽ። ሽዐ እግዘኣብሄር ንረዴኤትናን ምፍዋስ ምዴርናን ክትንስእ እዩ። 
 
ኣብ መወዲእታ ዴማ ካብ ክፉእ መገዴና ምምሊስ ሃቐናና ምጥዒይ ዛሓትት ምኽኑ 

ክንዛክር ኣልና። ነቲ እንዯሌዮ ካብ እግዘኣብሄር ክንረኹቦ ሃቐናና ምጥዒይ የዴሌየና። 

እቲ እንዯሌዮ ንክብሪ መን ኢና ንዯሌዮ? ብውጽኢቱ መን ክኴብር ንዯሉ? ሃቐናና ክጥዑ 

ኣሇዎ። እቲ ዛዒበየ ንኣዴህቦና ክወርስ ዛግብኦ እግዘኣብሄርን ናቱ ክብሪን እዩ ክኴውን 

ዖሇዎ። ሓዯ ዖማሪ ስሇምንታይ ኢ ምንቕቓሕ ትዯሉ ምስ በሌዎ፥ ምንቕቓሕ ተመጺዩ 

ዯኣ ገሇ ዒይነት ቪዴዮ ክሉፕ ዖርጊሐ ነቶም ኣገሌግልተይ ዖይቅበሌዎ ሰባት ብተግባር 

ክስዔሮም… ዛብሌ ምሊሽ ከምዛሀበ ይፈሌጥ። ከምዘ ዒይነት ዔሸሊዊ ዔሊማ ሒዛካ ካብ 

ኣምሊኹ መሌሲ ምጽባይ ዔሽነት እዩ። ሃና ስሇ ውለዴ ክትጽሉ እንከሊ፥ ሃቐናኣ ሓዯን 

እንኮን እዩ ነይሩ፥ ነቲ እተዋህባ ተመሉሳ ንእግዘኣብሄር ብምሃብ ኣገሌግልት መቅዯስ 

ብዛግባእ ክሰሊሰሌ ምግባር። ኣምሊኹ ዴማ ንሓቂ ካብ ውሽጢ እዩ ዛዯሉ እሞ ዒብዪ 

ነብዪ ዛኴውን ሳሙኤሌ እዩ ዛሀባ (1ሳሙ1)። ስሇዘ ኣሕዋት ምንቕቓሕ ክንዯሉ 

እንከልና ብጥዐይ ሃቐና ይኵን። ምስ ጏረባብቲ ሃገርና ንምውዴዲርን ንሕናውን እኮ 

ኣልና ንምባሌ ዖይኯነስ ስም ክርስቶስ ገኒኑ ንምርኣይ ንዴሇዮ።  
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ምዔራፍ ክሌተ 

ተወሳ ቅዴመ ኩነት ንምንቕቓሕን ተሓዴሶን 

1. መንፈሳዊ ፍሌጠት ምርካብ 

ዲርጋ ኩሊትና ኤርትራውያን ምንቕቓሕን ተሓዴሶን ከምዖዴሌየና እንሰማምዒለ ሓቂ 

እዩ። ብኴመይ ኢና እንኣትዎ እንፈሌጥ ግን ሒዯት ኢና። እዘ ኴኣ እዩ እቲ ዖይስገር 

ብዴሆ ኯይኑና ዖልና። መንፈሳዊ ምግሊጽን ዒሚቕ ፍሌጠትን የዴሌየና ኣል። ሪቫይቫሌ 

ንምምጻእን ቐጻሌነቱ ንምውሓስን መንፈሳዊ ፍሌጠት ወሳኒ እዩ። ብመጽናዔቲ መጽሓፍ 

ቅደስ፥ ኣብ ትሕቲ ኣገሌገሌቲ ብምምሃር፥ ነቶም ኣብ ምዴሪ እተፈጸሙ ናይ ሪቫይቫሌ 

ታሪኹ ብምምርማርን ብቐጥታ ካብ እግዘኣብሄር ብምስማዔን ብዙዔባ መንፈሳዊ 

ምንቅስቓስ ንዖልና ርዴኢት ከንስፍሖ ኣልና። ምኹንያቱ መንፈስ ቅደስ ብፍሌጠት ቃሌ 

ኣምሊኹ እዩ ዛሰርሕ። ብዖይ ፍሌጠት ምስ እንኴውን ከምቲ ዛዯሌየና ክንኯነለ 

ስሇዖይንኹእሌ ነሸግሮ ኢና። 

ብሕ ሰብ ብዖይ ፍሌጠት ይመሊሇስ ስሇዖል ትጽቢቱ ዖሕፍር እዩ። ገሉኡ ምንቕቓሕ 

ዛጽበ ዖል ንሱውን ከም ካሌኦት ኣብ መዴረኹ ክዴይብ፥ ሕነ እቶም ዛተጻብእዎ ሰባት 

ክፈዱ፥ ኣብ ኣዯባባያት ብመዛሙር ንምዛሊሌን ኣፍ ሌቡ ነፊሑ ናብ ኣዲራሽ 

ቤተክርስትያን ንምምሌሊስን ጥራይ እዩ። እዘ ዋሕዱ ፍሌጠት ዛፈጠሮ እዩ። መሇኯታዊ 

ፍሌጠት ኣብቲ ቅኑዔ ጏዯና ክንርከብ፥ ነቲ ከነማሌኦ ዛግባእ ቅዴመ ኩነት ከነማሌእ 

ዒብዪ ተራ እዩ ዛጻወት። እቲ ዖልና ርዴኢት ጸቢብ እንተዴኣ ኯይኑ ነቲ ዒብዪ ነገር 

ብኣና ክሰርሕ ዛዯሉ ኣምሊኹ ኣሸገርትን ዖይዴሌዋትን ኢና እንኴውን። 

መብዙሕትኡ እቲ ብኣና ዛስራሕ ዔዮ ጏይታ ብዖልና መንፈሳዊ ፍሌጠት ይውሰን እዩ። 

ምርዲእካ ናይ ጴንጤቆስጤ ማሕበራት ምስ ዛኴውን እቲ ብኣ ክስራሕ እተፍቕዯለ 

ካብኡ ኣይሓሌፍን። እቲ ዖልካ ፍሌጠት ካብ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ እተረኹበ ምስ 

ዛኴውን ዴማ ዔዮ እቲ ምንቅስቓስ ክሳዔ ዛኣምኖ ጥራይ እዩ ዛዛርጋሕ። ስሇዘ 
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ፍሌጠትና ብምዔባይ ዒብዪ ነገር ብኣና ክፍጸም ንጸበ። ፍሌጠት ኣብ ምንቕቓሕ ዒብዪ 

ተራ ስሇዖሇዎ ካብ ዴንቍርና ፍጹም ሓራ ዛወጸ ህይወት ሒዛና ንመሊሇስ። 

ዴንቍርና፥ ከይንሳገር ዔንቅፋት ዛኴውን ጽኑዔ ዔርዱ እዩ። ከምኡ ውን ዴንቍርና 

ንምትእትታው ሰይጣንን ኣጀንዲኡን ከፋቲ ዯገ እዩ። ብእተገሌጸ ቃሌ ፍሌጠት ዛርገጽ 

ሰይጣን ወትሩ ንፍሌጠት ምስ ተጻብኤ እዩ። ኣብቲ ፍሌጠት ሓቂ ዖሇዎ ኣብኡ ህሊዌ 

ጏይታ ብምሌኣት ይገሃዴ። ህሊዌ ጏይታ ዴማ ንሰይጣን ኣየርብሖን። ፍሌጠት ሓቂ 

ዛሇዒሇ ስፍራ ምስ ዛሕዛ ሓርነትን ምንጋፍን ኣል። ሓርነት ሰባት ዴማ ንግዛኣት 

ሰይጣን ድብ እዩ ዛገብረለ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ ሰይጣን ፍሌጠት ከይስስን ዴንቍርና 

ዖስርጽ። 

እቶም ኣብ መሪሕነትን ኣገሌግልትን እንረክብ ቅደሳን ኣብ ርያ ምንቕቓሕ ነቲ መጓሰ 

ፍሌጠት ሓቂ ከነጨብጦ ሓሊፍነትና እዩ። ነቲ መጓሰ ብመጠን እቲ ብዙዔባ ምንቕቓሕን 

ተሓዴሶን ዛመሃርናዮን ዛሰበኹናዮን ብመጠኑ ሃንቀውታኡ ክዒቢ፥ መገዱ ከሇሉ፥ እቲ 

ኣብኡ ዖል ውህበት ጸጋ ክንቀሳቐስ፥ ብጸልትን ናይ ህይወት ጽሬትን ክዲል ኯታስ 

ብቝዔ ወሇድ ኯይኑ ንምብጻሕ ኣምሊኹ ክጸባበ እዩ። ሪቫይቫሌ ብፍሌጠት በሲሌካ 

ብምእዙዛ እትጓዒዖለ ጏዯና ብምኽኑ ብፍሌጠት ቃሌ ኣምሊኹ ምለኣት ንኵን። ሃረርታ 

ብዖይ ፍሌጠት መወዲእታኡ ባድ ተስፋ ብምኽኑ ንመሃርን ነንብብን። ፍሌጠት ኣብ 

ፍጻሜ ተስፋና ዖሇዎ ግዯ ዒብዪ እዩ እሞ ሃንቀውታና ብፍሌጠት ይሰነ። 

እቲ ዖዴሉ ሓይሉ እምበር ፍሌጠት ኣይኯነን እናበሌና ኣይንጠብር። ቃሌ ኣምሊኹ 

ብርእሱ ሓይሉ ኣምሊኹ እዩ። ሓይሉ ክመጽእ እንተዴኣ ኯይኑ ዴማ ካብቲ እተገሌጸ 

ቃሌ ሓቂ እዩ ዛመጽእ። ስሇዘ ንፍሌጠት ቃሌ ኣምሊኹ ዛግባእ ኣቓሌቦ ብምሃብ 

ንመሊሇስ። ሓይሉ ሓይሉ ኢሌና ስሇዛገዒርና ዛመጸ ምንም ነገር ከምዖየሌቦ ሌዔሉ እቲ 

እንነብሮ ናብራ ምስክር የሌቦን። ኣብቲ ክኴውን ዖሇዎ ጥራይ ዖይኯነስ ኣብቲ ኣተገባብራ 

ወይ መገዱ እንተንጸቅጥ ኔርና ኣብዘ ዖልናዮ ምዴረበዲ ኣይምኣተናን። እምበኣር ቅደሳን 

ንፍሌጠት ነፍቅራ። ብፍሌጠት ቃሌ ኣምሊኹ ወትሩ ምለኣት ንምኽን ንትጋህ። 

2. ንመንፈስ ቅደስ ዛግብኦ ስፍራ ምሃብ 

ሓቐኛ ሪቫይቫሌ ከይህሌወና ምኹንያት ካብ ዛኻኑና ሓዯ ንመንፈስ ቅደስ ብዛግባእ 

ዖይንርዴኦን ዛግብኦ ስፍራ ዖይንህቦን ብምኽንና እዩ። ንሱ ግቡእ ስፍራኡ ምስ ዛሕዛ 

እዩ  መንፈሳዊ ነገር ኣብ ሌዔሉ ቤቱ ክንቀሳቀስ ዛኹእሌ። እዘ ከኣ ምንጪ ምንቕቓሕ 
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መንፈስ ቅደስ በይኑ ስሇዛኻነ እዩ። ሪቫይቫሌ ሰብ ዛሰርሖ ኣይኯነን። ካብ ሰናይ 

ፍቓዴ ኣምሊኹ ዛመጽእ ዯኣ እምበር ሰባት ስሇዛዯሇናን ዛጸሇናን ጥራይ ዛመጽእ’ውን 

ኣይኯነን። ብርግጽ ኣምሊኹ ንጸልት ቅደሳን ምርኩስ ገይሩ ምንቕቓሕ ዖምጽእ ምኽኑ 

ሓቂ እዩ። ይኵን እምበር ምንጪ ምንቕቓሕ እግዘኣብሄር በይኑ ምኽኑ ክንርስዔ 

የብሌናን።  

ናይ ምንቕቓሕ መዯብ ብምስራዔ ምንቕቓሕ ከነምጽእ ኣይንኹእሌን። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ 

ነቲ ቀሊሲ መንፈሳዊ ህይወት ዛኻነ መንፈስ ቅደስ ዛግብኦ ስፍራ ክንህቦ ዖዴሌየና። እቲ 

ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ማሇት ኣቦ፥ ወዱ፥ መንፈስ ቅደስ ዛመ ስሊሴ፥ ኣብቲ ብወዱ 

እተገሌጸለ እዋን ‚ንእኡ ስምዔዎ‛ ኢና ተባሂሌና። ሕጂ ዴማ ስሊሴ ብመንፈስ ቅደስ እዩ 

ርእሱ ገሉጹ ዖል። ስሇዘ ሕጂ ክንሰምዕ ዛግባእ ንመንፈስ ቅደስ እዩ። ምንቕቓሕ 

ክርስቶስ ብዛግባእ ክኴብር እንከል እዩ። ንክርስቶስ ከኹብር እተገሌጸ ዴማ መንፈስ 

ቅደስ እዩ። ባህግና ንጏይታ ምኹባር እንተዴኣ ኯይኑ እምበኣር መሪሕነት መንፈስ 

ቅደስ ክንስዔብ ከዴሌየና እዩ።  

ኣብ ጉዔዜ ህይወት እቲ ዛዒበየ ክንዯሌዮ ዖልና መንፈስ ቅደስ እዩ። ነቲ ቤተክርስትያን 

ብመንፈስ ቅደስ ከይትምራሕ ኣብ መንጏ ጣሌቃ ኣትዩ ዛጋረዲ ናይ ሰብ ጥበብ፥ ምህሮ፥ 

መዯባትን ባህሌን ኣውጺእና ክንዴርብዮን ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅደስ ከነግዛኦን ኣልና። 

ብዖል ኣገሌግልትናን ትምህርትናን ንመንፈስ ቅደስን ተግባሩን ኣዴሚቝ ዖርእይ 

ክኴውን ኣሇዎ።  

ካብ ሰማይ ክንቅበሌ፥ ናይ ሰማይ ነገር ተረዱእና ኣብ ምዴሪ ክንገሌጾን ኣብ ጏይታ 

ንዖልና እምነት ከነዔብዮን መንፈስ ቅደስ ክመርሓና ክንፈቕዯለ ይግባእ። መንፈስ ቅደስ 

በቲ ዖልና ስጋዊ ኣእምሮ ክንርዴኦ ስሇዖይንኹእሌ ግና ኣእምሮና ብብርሃን ቃለ 

ብምሌዋጥ፥ መንፈስና ምፍታሕን ምጥቃምን ከዴሌየና እዩ። ሽዐ ነቲ እተመዯበሌና 

ክንቅበል፥ ንእተቐበሌናዮ ክንገሌጾ፥ ንዛገሇጽናዮ ዴማ ከነዔብዮን ክንዔቅቦን ቀሉሌ 

ኯይኑ ክንረኹቦ ኢና። 

3. በቲ ኣባና ዛጀመረ ወይ ዖል ንእሽቶ ነገር ምስራሕና ምቕጻሌ 

ምንቕቓሕ ከም እሳተ ጏመራ ዴንገት ዛነቱገለ እዋን እ እንተል፥ ኩለሳዔ ብዴንገት 

ይመጽእ ማሇት ኣይኯነን። ምንቕቓሕ ዖገምታዊ ብዛኻነ ኣገባብውን ይመጽእ እዩ። እቲ 

ኣብ ነፍስ ወከፍ ዔሇታዊ ምንቅስቓሳትና እንገብሮ ነገር ተዯሚሩ ምንቕቓሕ ይወሌዯሌና 
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ምኽኑውን ምግንዙብ የዴሉ። እቲ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክመጽእ እተመዯበ ምንቕቓሕ ከም 

ፈሌሲ ኣብ ሓዯ ሰብ ብንእሽቶ ክትከሌ ይኹእሌ እዩ። እቲ ሰብ ነቲ እተተኹል ፈሌሲ 

ምንቕቓሕ ብምኵስኽስ ከዔብዮ ዴማ ሓሊፍነቱ እዩ። እቲ ዛተተኹሇ መንፈሳዊ ነገር 

ብመሇኯታዊ ግጥም ምስ ኣምሊኹ ዔሇት ዔሇት እናዒበየ ምስ ዛኴይዴ እዩ እምበኣር 

ምንቕቓሕ ዛመጽእ። እዘ ከኣ ከምቲ ምለስ ሓንቲ ፍረ ክርቢት ንሓዯ ዒብዪ ደር 

ዛሌብድ እዩ። 

ምንቕቓሕ ኣብ ቤተክርስትያን ክመጽእ እንተዴኣ ዯሉና፥ ነቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ 

እተነብረ መንፈሳዊ ውህበት ንዔዮ ከነንቀሳቕሶ ኣልና። ህያባት ንዛመጹለ ዔሊማ 

ክትጥቀመልም ምጅማር ሓዯ መገዱ ሪቫይቫሌ እዩ። እታ ኣብ ሃገርና ዖሊ ቤተክስርትያን 

ነዘ ነገር ንጏኒ ገዱፋ ትመሊሇስ ከምዖሊ ኩሊትና ንፈሌጦ ሓቂ እዩ። ናይ ሒዯት ሰባት 

እተገሌጸ ጸጋ (ብፍሊይ ዴማ ናይ ትንቢትን ናይ ፈውስን ምስ ዛኴውን) እናዴነቐ ነቲ 

ኣብኡ ዖል ውህበት ጸጋ ሸሇሌ ኢለ ዛመሊሇስ ብቍጽሪ ሒዯት ኣይኯነን። ልሚ 

ክዋሰብ፥ ክህብትም፥ ናብ ዯገ ከይደ ናብርኡ ከመሓይሽ ዛተግህ ዯኣ እምበር ንዖሇዎ 

መሇኯታዊ ብቕዒት ገሉጹ ኣብ ረብሓ ህዛቡ ከውዔሌ ዛተግህ ኣዛዩ ውሑዴ እዩ። እዘ 

ከቢዴ ሳዔቤን ዖሇዎ መንፈሳዊ ዛሕታሇ እዩ። ሰብ ብጸጋኡ ክዒዪ ኣፍሌጦ ክረኹብን 

ክተባባዔን ኣሇዎ። እቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ብሒዯት ዛጅምር ምንቅስቓስ ናይ 

ውህበት ዴማ እዩ ጽባሕ ዒጋቲ ከምዖይብለ ውሒዛ ነዙ ምዴሪ ዖዔሇቕሌቓ። እምበኣር 

ምንቕቓሕ ንዯሉ ካብ ኯንና ነቲ ኣባና ዛጅምር ጽቡቕ ከነቐጽልን ኣኹቢርና ክንርእዮን 

ኣልና።  

4. ንሇውጢ ዴለው ምኽን (ሇውጢ ዖይምፍራህ)  

ብሓት ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ዛብሌ ኣርእስቲ ክሇዒሌ እንከል፥ ናብ ማሕበር ክርስቶስ 

ሓዴሽ ምህሮ ከይኣቱ እዮም ዛፈርሁ። ተሓዴሶ ይኵን ምንቕቓሕ ግና ሓዴሽ ምህሮ 

ንምትእትታው ዖገሌግሌ መሳርሒ ዖይኯነስ፥ ነቲ ዛሃሰሰ ናብቲ ዛነበሮ ዛመሌስ ሰማያዊ 

ኣጀንዲ እዩ። ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ንማሕበር ኣዛዩ ኣገዲሲ ምንቅስቓስ እዩ። ካብ ናይ 

ዴንግዛግዛ ናብራ ኣናጊፉ ናብ ናይ ዖመንና ሓሳብ ስሇዖእትወና ረብሓኡ ቀሉሌ 

ኣይኯነን። ምንቕቓሕ ዖይብለ ኣካይዲ ሞት ዛነገሶ ህይወት እዩ። ስሇዛኻነ ዴማ እዩ 

ኣምሊኹ ነቲ ብብሕ ምኹንያታት ንዛሃሰሰ ሓቅን ዛጠፍኤ ተኣምራታዊ ሓይለ 

በብእዋኑ እናሓዯሰ ናብ ምሌኣት ገጹ ዖምጽኦ ዖል። ስሇዘ ከም መጠን ሰዒብቲ ክርስቶስ 

ሇውጢ ክንፈርህ ኣይግባእን።  
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ነንዛተበገሰ ናይ ኣምሊኹ ነገርን ዛተንስአ ቅቡእን ዖይሽሙ ብምሃብ ፍርሂ ካብ 

ዛዖርኡሌና ሰባት ንርሓቕ። ገሇ ይብገስ ወይ ይትንስእ እሞ ኣብ ክንዱ እስከ ኣምሊኹ ድ 

ኣተንሲእዎ ኢሌካ ብቅኑዔ ሌቢ ምሕታት፥ ‘ምናሌባት ሰይጣንውን ኣተንሲእዎ 
ከይኴውን’ እናበሌካ ምፍራህን ሰናይ ሕሉና ምጥፋእን ካባና ክብንቆስ ዖሇዎ ናይ ቆሌዒ 

ባህርይ እዩ። ትንሳኤ ቅደሳን ዖየሕጉሶም ሰባት ንዛጽሕፍዎ ጽሑፋትን ዛሰብክዎ 

ስብከትን ካብ ምስዒብ ንቆጠብ።  

ብርግጽ ኣብ ገሇ  መስርሕ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ዛፍጸም ወይ ዴማ በቶም ኣብቲ እዋን 

ምንቕቓሕ ዖገሌገለ ኣገሌገሌቲ ክውሰኹ ዛፍተን ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ነገር ከጋጥም 

ይኹእሌ እዩ። ነዘ መሚና ኣብ ፍቕሪ ኯይንና ናይ ምንጻግ ሓሊፍነት ከምዖልና 

ክንዛንግዕ የብሌናን። ምስናይዘ ግና ነቲ በቲ ምንቅስቓስ ዛመጸ ሓቂ ክንሰምሮ ኣልና። 

ሃዋርያ ጴጥሮስ ብሰይጣን ተዯሪኵ ንጏይታ ካብ ምሟት ንምኹሌካሌ ‚..ይባሌህካ እባ 
ዴኣ ጏይታይ፥ እዛስ ኣይብጻሕካ..‛ ስሇዛበሇ ጥራይ፥ ነቲ ኣቐዱሙ ብዙዔባ ክርስቶስ ካብ 

ሰማያዊ ኣቦ እተቐበል እሞ እተዙረቦ ምግሊጽ ውደቕ ኣይገበሮን (ማቴ16፥16-23)። 

ልሚውን እቶም ናይ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ሰባት ገሇ ጌጋ ስሇዛመሃሩ ጥራይ ንብዖል 

ናቶም ምንቅስቓስን ምህሮን ክንነጽጏ ኣልና ማሇት ኣይኯነን። ንኩለ ምንቅስቓስ ምስ 

‚ምንቅስቓስ ኒው ኤጅ‛ ብምንጽጻር ተጠራጠርቲ ኣይንኵን። ተጻዋርነት ከነጥሪ 

ተመሊሉእካ ምንባር ንሌመዴ።   

5. ተሌእኺ ምሌዒሌ 

ጏይታ ናብ ምዴሪ ተመሉሱ ቅዴሚ ምምጽኡ ከም ዛፍጸሙ ካብ እተነግሩ ትንቢታት 

ሓዯ፥ ሓያሌ ናይ ወንጌሌ ዖመን ከምዖል እዩ። ቅዴሚ ምጽኣት፥ ወንጌሌ ኣብ ብዖሊ 

ዒሇም ክዛርጋሕ እዩ (ማቴ24፥14)። እዘ ተግባራዊ ከይኯነ ካሌኣይ ምጽኣት ክርስቶስ 

ኣይህለን። ነዘ ሕዴሪ ወንጌሌ ክትስከም ተሌእኺ እተቐበሇት ዴማ ማሕበር ክርስቶስ 

እያ። ማሕበር ነዘ ሕዴሪ እተሌዔሇለ ዖመን ሕጂ እዩ።  

ጏይታ ናብ ብዖሊ ዒሇም እትኴይዴ፥ ንተሌእኺ ወንጌሌ ማእከሌ ዛገበረ ኣካይዲ ዖሇዋ 

ማሕበር ዯኣ እምበር፥ ከም ሓወሌቲ ኣብ ሓዯ ስፍራ እተገተረት ቅርሲ ወይ ከም ዔቍር 

ማይ ዖይትንቀሳቐስ ማሕበር ክትህሌዎ ኣይዯሌን። ከምቲ ጏይታ ንኣና ከዴሕን ኩለ 

ዛኴፈሇሌና፥ ንካሌኦት ብኣና ከዴሕን፥ መገዱ ንምኽን ኩለ ዋጋ ምኹፋሌ የዴሉ። ሓሇፋ 

እቲ እንሰርዕ መዯባት ናይ ቀዲማይ ቀዲማይ ‚ምዴሓን ነፍሳት‛ ገይርና ክንቀሳቐስ 

ኣልና።  
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ወንጌሌ ምዛርጋሕ ንኣና ክርስትያናት ብፍለይ እተዋህበና ዒብዪ ሓሇፋ ምኽኑ ከሕጉሰና 

ይግባእ። እቲ ናብ ቇርኔላዎስ እተሊእከ መሌኣኹ፥ ንቇርኔላዎስ ናብቲ ነቲ ወንጌሌ 

ክሰብኹ ዖሇዎ ሃዋርያ ጴጥሮስ ክኴይዴ ክንዮ ምዛራብ ንሱ ባዔለ ነቲ ዖዴሕን ወንጌሌ 

ክዙረብ ኣይተፈቕዯለን። እዘ ከኣ ወንጌሌ ምዛርጋሕ ነቶም ብጏይታ ዛዯሓኑ ቅደሳን 

ጥራይ እተዋህበ ፍለይ መሰሌ ብምኽኑ እዩ (ግ.ሃ10፥5)።  

ወንጌሌ ብገዙእ ርእሱ ሓይሉ ኣምሊኹ ስሇዛኻነ (ሮሜ1፥16 1ቇሮ1፥19)፥ እቲ እንዯሌዮ 

ናይ ኣምሊኹ ሓይሉ ኣብ ወንጌሌ እዩ ዖል። ስሇዘ ምንቕቓሕ ንጸምእ ካብ ኯንና ነቲ 

እተዋህበና ወንጌሌ ከምዖሇዎ ክንሰብኺ ክንክእሌ ኣልና። ወንጌሊዊ ሬንሃርዴ ቦንኬ 

‘ሪቫይቫሌ ብርግጽ ካብ እግዘኣብሄር እዩ ዛመጽእ። መዒስ እንተዴኣ ኢሌና ግና፥ ካብ 
ዖይምእዙዛ ብንስሓ ናብ ኣምሊኹ ምስ እንምሇስን ወንጌሌ ናይ ምዛርጋሕ ሓሊፍነት ምስ 
እንስከምን እዩ።’ ኢለ ኣል። እቲ ንሃገርናን ዒሇምናን ዖዴሌያ ዖል ናይ መወዲእታ ዖመን 

ዛናብ ክዖንብ፥ ወንጌሌ ብምሌኣት ክስበኹ ኣሇዎ። ምንቕቓሕ ኣል እንብሌ ናይ ኣምሊኹ 

ሓይሌን ህሊዌን ብምሌኣት ምስ ዛግሇጽ እዩ። ሓይሌን ህሊዌን ኣምሊኹ ዴማ ንምዛርጋሕ 

ወንጌሌ ስዑቡ እዩ ዛመጽእ። ስሇዘ ልሚ ተሌእኺና ነሌዔሌ። ኩሊትና ንወንጌሌና ንዙረቦ፥ 

ብትብዒት ንስበኮ። ንእኡ ስዑቡ ዴማ ናይ ኣምሊኹ ተኣምራታዊ ሓይሉ ክንቀሳቐስ እዩ። 

6. ብሕታዊ ምንቕቓሕ ምትብባዔን ምዔባይን 

ሃገራዊ ምንቕቓሕ ዴምር ውጽኢት ናይቶም ብውሌቆም ዛነቕሑ ሰባት እዩ። ብሕ ናይ 

ሪቫይቫሌ ምንቅስቓሳት ናይ ኣምሊኹ ነገር ብዛጠዒሙን ብመንፈስ ዛሞቑን ኣሕዋትን 

ኣሓትን እዩ መጺኡ። ስሇዘ እቲ ብውሌቅና እንሇማመድ መሇኯታዊ ነገር ከም ባርዔ ሓዊ 

እናተቐጻጸሇ ሃገራዊ ምንቕቓሕ ከምጽእ ከምዛኹእሌ ብምግንዙብ ክንዔቅቦን ከነማዔብልን 

እዩ ዖልና። 

ናይ ጸልት ህይወትና ብምዔሟቕ ምስ ኣምሊኹ ንዖልና ርክብ ከነዯሌዴልን መንፈስ 

ቅደስ ንዔሇታዊ ምንቅስቓሳትና ክወርሶን ፍቓዴና ከነግዛኣለ እንከልና ክንነቓቓሕ ናይ 

ግዴን እዩ። እቲ ውሌቃዊ ምንቕቓሕ እንብል ኣብ ውሽጡ ብሕ ነገር እዩ ዛሓቁፍ ናብ 

ንቡር ህይወትካ ምምሊስ፥ ዔምቇት ዖሇዎ መንፈሳዊ ምርዲእ ምርካብ፥ ሓይሌን ህሌውናን 

ኣምሊኹ ምሙር፥ ምግሊጽ ቃሌ ኣምሊኹ ምቕባሌ፥ ናብ ጻውዑትካን ራእይካን ምጽጋዔ፥ 

ገሇ ክፋሌ ካብ ዒቕምካ ኣብ ባይታ ምግሊጽ፥ ብእተወሰነ መሌክዔ ንካሌኦት ምጽሊውን 

ኣብ እተፈሊሇየ ኣገሌግልታት ኣዴማዑ ኯይንካ ክትርከብ ምኹኣሌን ካሌእን ሒዯት 

ካብቶም ከም ናይ ውሌቂ ምንቕቓሕ ዛሕሰቡ እዮም።  
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ማሕበር ክርስቶስ ነቶም መንፈሳዊ ብርሃን ዛረኴቡ ቅደሳን ከተተባብዔ ክትእእሌ ኣሇዋ። 

ስምዑታውን ዔሸሊውን ንዛኻኑ ነገራት ብምእራም ነቲ ቅኑዔ ዛኻነ ናይ ብሕቲ 

ምንቕቓሕ እናወሰኴ ክኴይዴ ክንሕግዜ ክንክእሌ ኣልና። ብትምህርቲ፥ ስብከት፥ ማዔዲን 

ዔዴሌ ምሃብን ኣንጻሩ ብዖይምዛራብ ክንሕብሕቦ ሓሊፍነትና እዩ። እቲ ልሚ እንዴግፎ 

ውሌቃዊ ምንቕቓሕ ጽባሕ ከጽሌሇሌና ምኽኑ ተረዱእና ንምትግባሩ ንትጋህ። ብፍሊይ 

ቅደሳን ንእተጸውዔለ ውሌቃዊ ጻውዑት ክርዴእዎን ክገሌጽዎን ክንሕግዜም ኣልና። ናይ 

እግዘኣብሄር ሓይሉ ኣብቲ ንምግሌጋለ እተዋህበና ጻውዑት እዩ ዖል። ነብያዊ ሓይሉ 

ኣብ ነብዪ፥ ሃዋርያዊ ሓይሉ ዴማ ኣብ ሃዋርያ ኣል። ስሇዘ ውሌቃዊ ጻውዑት ክግሇጽ 

ነተባብዔ እንተዴኣ ሃሉና ንምግሃዴ ሓይሉ ኣምሊኹ ኢና ባብ እነርሑ። ምግሃዴ ሓይሉ 

ኣምሊኹ ዴማ ምንቕቓሕ እዩ። 

7. ኣገሌገሌቲ ምፍራይ 

ምንቕቓሕ ብወንጌሌ ነፍሳት ዛሕፈሰለ እዋን ዒጺዴ እዩ። ስሇዘ ኣካይዲና ብምሌዋጥ ነቲ 

ዛመጽእ ዋሕዘ ነፍሳት ኣብ ግምት ብምእታው፥ ኣገሌገሌቲ ከነሰሌጥንን ሓዯስቲ 

ማሕበራት ንምትካሌን ንዛትከሊ ኣፍሌጦ እናሃብና ንምስሳንን ገዙእ ርእስና ከነዲለ 

ኣልና። እቲ ክሳዔ ሕጂ ዛመጻእናዮ ናይ ምንኹስ ጏዯና ከየጥፍኣና ብምፍራህ ይኣክሌ 

ንበል። ኣብ ብሓት ሃገራት እተራእየ ጌጋ ኣባና ከየጋጥም ኣገሌገሌቲ ኣብ ምስሌጣንን 

መራሕቲ ኣብ ምዴሊውን ክንዒዪ ይግባእ። ነቲ ምንቕቓሕ ዖግዖመን ብዛሒ ነፍሳት 

ክሕዛኦ ስሇዖይከኣሊ ቐጻሌነቱ ከውሕሳ ዖይከኣሊ ብሓት ሃገራት ነይረን እየን። ስሇዘ 

ንሕና ኤርትራውያን ካብ ካሌኦት ተማሂርና ነፍሳት ዖዔብዩን ዛስርቱን ኣገሌገሌቲ 

ንስራሕ።  

በተን ዛነበራና ኣዲራሻት ከምቲ ንገብሮ ዛነበርና ቀዲማይ ሽፍት ካሌኣይ ሽፍት ወይ ዴማ 

ናይ ንግሆን ናይ ምሸትን ናይ ሰንበት ጉባኤ ብምስራዔ፥ ነቲ እዘ ኣብ ምዴርና ክነቱግ 

ኣብ ኣፋፌት ዖል ምንቕቓሕ ክንሕዜ ኣይንኹእሌን። እቲ ፍታሕ ሓዯን ዖየዲግምን እዩ። 

ብዛሒ ኣገሌገሌቲ ምስሌጣን፥ ሓዯስቲ ማሕበራት ዛተኹለ መራሕትን ሰብ ራእይን 

ምቕራጽ። 

ወንጌሊዊ ፊሉጶስ ንከተማ ሰማርያ ብወንጌሌ ምስበጽሓ፥ እሞ ኴኣ ብሓት ናብ ጏይታ 

ምስ ተመሌሱ ዛሰዒበ ነገር እንተዴኣ ሃሌዩ፥ ነቶም ሓዯስቲ ነፍሳት ክሃንጽዎምን 

ክስርትዎምን ብዛኹእለ ሃዋርያት እዩ ተዯጊፉ (ግ.ሃ8፥14)። ስሇዘ ልሚውን እዘ 

ኣተሓሳስባ ብምጥራይ ነተን እንበጽሔን ከተማታትን ገጠራትን ዛስርትዎም ጴጥሮሳትን 
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ዮሃንሳትን ሃሰስ ምባሌ ከዴሌየና እዩ። ሽዐ ሸበዴበዴ ከይከውን ሕጂ ምዴሊዋትና 

ነጻፍፍ። ዯበና ዋሊ ኣይንርኤ ዛናብውን ኣይዛነብ ኣብቲ ነዙ ምዴሪ እተነግረ ትንቢታዊ 

ቃሌን ናይ መጨረሻ ዖመን ተስፋ ቃሌን ምርኩስ ጌርና ኣገሌገሌቲ ብዖይ ምስሌካይ 

ነስሌጥን። 

8. ንቅብኣትን ቅቡኣትን ዛግባእ ክብሪ ምሃብ  

ምንቕቓሕ፥ ከምቲ ኣቐዱምና ዛርኤናዮ ናይ ኣምሊኹ ጸጋ ዖይሌሙዴ ብዛኻነ መገዱ 

ክግሇጽ እንከል እዩ። ስሇዘ እዩ ንጸጋ ኣምሊኹ ዛግባእ ክብሪ ክንህብ ዛግባእ። ነቲ 

ምንጪ ምንቕቓሕ ዛኻነ ቅብኣት ኣምሊኹ ብዛግባእ ከነቃሌበለ ኣልና። ንቅብኣት 

ኣምሊኹ ዛህሌወና ክብሪ ዴማ ነቶም ነቲ ቅብኣት ዛስከሙ ቅደሳን ብእነርእዮ ክብሪ እዩ 

ዛግሃዴ። ነቲ ቅብኣት ተሰኪሞም ንፈውሲ እዙ ምዴሪ ዛትንስኡ ናይ ኣምሊኹ ሰባት 

ከምዖሇው ኣሚንና ክንቅበልም፥ ከነኹብሮምን ተጠቀምቲ እቲ ኣብ ሌዔሉኦም ዖል ጸጋ 

ንምኽን ትሕት ክንብሌን የዴሉ።  

መን ብሕ ሰበኴ ወይ ጽቡቕ ዖመረ ዖይኯነስ፥ ኣምሊኹ ነቲ ምንቕቓሕ ብመን ከምጽኦ 

ፈተወ? ዛብሌ ሕቶ ኢና ክንምሌስ ዖልና። ብዖይተጸበናዮ ሰብን መገዴን ክትንስእ 

ስሇዛኹእሌ ንቑሓትን ዛቅበሌ ሌብን ሒዛና ክንመሊሇስ የዴሉ። ሃዋርያት እቲ ኣብ 

ሌዔሉኦም ዛመጸ ናይ ኣምሊኹ መንፈስ ዴንገት እ እንተተጓነፎም ሌቦም ዴለው 

ስሇዛነበረ ግና ምስቲ ናይ መንፈስ ኣሰራርሓ ክስጉሙ ኣይተጸገሙን። ሰባት ኣማሪጽና 

ዖይኯነስ ብምንጮም መዘንና ንቀበልም። ኩለ እቲ ኣብ ጽሩይ ወንጌሌ ዛኣምንን ብእኡ 

እተጀመረ ምንቅስቓስ ናይ ኣምሊኹ ዛኻነን ሰብ ህያብና እዩ እሞ ዯጋፊኡ ንኵን።  

በጊዔ ናብ ዛሇምሇመሊ እያ እትኴይዴ እናተበህሇ ካብ ማሕበር ናብ ማሕበር ዛግበር 

ምንጣር ክንቅበልን ክንዴግፎን ኣይግባእን። ሓዯ ሰብ ኣብ ሓዯ ስፍራ ተንሲኡ ኣል 

ማሇት ማሕበር ኣፍሪስና ማሕበር ንህነጽ ማሇት ኣይኯነን። ሓዯ ሰብ ካብ ኣምሊኹ 

ዛተንስአ እንተዴኣ ኯይኑ ናይ ግዴን ኣይኯናን ኣባሊት እታ ንሱ ዖሇዋ ማሕበር ብምኽን 

ተጠቐምቲ ጸጋኡ እንኴውን። ኣብታ ዖሇናያ ማሕበር ብምኽንውን ክንጥቀመለን ነቲ 

ብእኡ እተጀመረ ናይ መንፈስ ቅደስ ሓዊ ኣብታ ዖሇናያ ዜባዊት ማሕበር ከነቀጻጽልን 

ዯገ ክንከፍት ንኹእሌ ኢና። እምበኣር ኣብ ምዴርና ምንቕቓሕ ክህለ ኣብ ሌዔሉ እቶም 

ብኣምሊኹ እተቀብኡ ቅቡኣትን ቅብኣትን ዖልና ኣረዲዴኣ ብምጥዒይ ንመሊሇስ። 
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9. ትንቢታዊ ኣዋጅ 

እቲ ኣብ ምዴሪ ክኴውን እንዯሌዩ ይኵን እቲ እናኻነ ዖል፥ ውጽኢት እቲ ኣብ ሰማያት 

እተዖርኤ ወይ እተፈጸመ እዩ። ስሇዘ ኣብ ምዴሪ ሇውጢ ንምምጻእ ኣብ ሰማያት ኢና 

ሇውጢ ከነምጽእ ዖልና። ኣብ ሰማያትና ሇውጢ ንምምጻእ ዴማ ክንገብሮ ካብ ዛግብኣና 

እቲ ሓዯ ትንቢታዊ ኣዋጅ እዩ። ሰማያት ዛጭንዴሕ ትንቢታዊ ኣዋጅ የዴሌየና ኣል። 

ሌብና ንእተመነዮ ዖይኯነስ ጏይታ ንእተዙረቦ ሓሳብ ምርኩስ ዛገበረ ኣዋጅ ክንእውጅ 

ኣልና።  

ሰማያትና ብትንቢታዊ ሓሳብ ክምሊእ ክጅምር እንከል፥ ካብ ኣምሊኹ መንፈሳዊ ዛናብ 

ክዖንበና ናይ ግዴን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ነብያትን ሃዋርያትን ወይ ዴማ ናይ ትንቢት 

መንፈስ ብምሌኣት ዛወረሶም ቅደሳን ዖዴሌዩና። ብኣዋጅ እቲ ዛዒረዯ ናይ ጸሌማት 

ስራሕ ስሇዛፈርስ ሌቢ ኣምሊኹ እናንበቡ ናይ ምዴርና ሰናይ ዛዙረቡን ዛእውጁን ባሮት 

ኣምሊኹ ክትንስኡ ኣሇዎም።  

ትንቢታዊ ኣዋጅ ንሓዯ ከተእርጎን ክትቕይሮን እትዯሌዮ ነገር ንምሌዋጡ ፍቱን ፈውሲ 

እዩ። ብዙዔባ እቲ ክመጽእ ዖሇዎ ሓያሌ ወሇድን ሰናይ ዖመንን፥ ትንቢታዊ ኣዋጅ 

እናኣወጅና፥ ነቲ ዛቕየር ዖይመስሌ ግናኴ ጊዚኡ ዖብቕዓ ሃይማኖታዊ ስርዒትን ሌምዴን 

ከነዲኹሞ ኣልና። ምንቕቓሕ ከይህለ ንዛጻባእ ኣረጊት ስርዒት ዔምሩ ክነሕጽሮ እንኹእሌ 

ዴማ ብትንቢታዊ ኣዋጅን ዒሚቕ ምህሮን እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ነፍስ ወከፍ ሰብ 

ትንቢታዊ ኣዋጅ ኣብ ሌዔሉ እዘ ሃይማኖታዊ መንፈስ ክእውጅ ዖሇዎ። ዖመኑ ዖመነ 

ሇውጥን ተሓዴሶን እዩ። ሰማያትና ዯጊም ንፋስ ሃይማኖት ኣይንፈሶ። ሃዋርያውን 

ነብያውን ቃና ዖሇዎ ንፋስ ክነፍስ ትንቢታዊ ኣዋጅ ንኣውጅ።  

10. ቀጻሌነት ክህለ ምግባር  

‚ሪቫይቫሌ ኣምሊኹ ስሕት ኢለ ዖተንስኦ ዖይኯነስ ቤተክርስትያን ወትሩ ክህሌዋ 
(ክትነብረለ) ዛግባእ ሌምምዴ እዩ።‛ (ወ/ዊ ዲንኤሌ ጣሰው)። ምጅማር ሪቫይቫሌ እቲ 

ናይ መወዲእታ ሸቶና ክኴውን የብለን። መብዙሕትና ይጀምር ጥራይ ዯኣ እምበር 

ዛዒይነቱ ምርዲእ ሒዛና ኢና ናይ ኣምሊኹ ምብጻሕ ንጽበ ዖልና። እቲ ሓቂ ግና ካብ 

መጀመርታ እቲ መወዲእታ ነገር እዩ እሞ ዛበሌጽ (መክ7፥8)፥ እቲ እተጀመረ ከመይ 

ገይሩ ይቅጽሌ’ውን ክንሓስብ ኣልና። ብሕ ምንቕቓሕ ጀሚሩ ሰኣን ከመይ ጌርካ 
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ተቐጽል ዖይምፍሊጥ ቅሂሙ እዩ። ናይ እተፈሊሇየ ሃገራት ኤውሮጳ፥ ዯቡብ ኣሜሪካን 

ኢንድኖዥያን ኣብነት ምጥቃስ ይከኣሌ እዩ።  

ኣብ 2000 ዒ.ም ኣብ ዯቡብ ኣሜሪካ ሓዯ መጽናዔቲ ተይደ ነይሩ። ኣብቲ ኣህጉር 

መዒሌታዊ ዒመጽ ኣብ ሌዔሉ ዯቀንስትዮ፥ ዖይሕጋዊ ንግዱ ሓሽሽ፥ ምንጻሌ ጥንስን ሰብ 

ምቕታሌን ናይ መዒሌታዊ ዚና እናኻነ እንከል፥ ካብተን ኣብቲ ዜባ ዛርከባ ኣሽሓት ናይ 

ባፕቲስት (መጥምቃውያን) ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ውሽጢ ሓዯ ዒመት ዋሊ ሓንቲ 

ነፍሲ ብማይ ኣየጥመቓን። 82% ናይተን ባፕቲስት ማሕበራት ወንጌሌ ንምዛርጋሕ 

ዛሰርዒኦ ምንም ዒይነት ስትራቴጂ ኣይጸንሐንን። እዘ ከኣ ቤተክርስትያን ኣብቲ ኣህጉር 

ክሳዔ ክንዯይ ተንቇሌቍሌ ከምዖሊ እዩ ዛሕብር። ብርግጽ ኣብ ከም ብራዘሌን፥ 

ኣርጀንቲናን ዛኣመሰሊ ሃገራት እተራእየ ምንቕቓሕ ጌና ይቅጽሌ ኣል። ኣብ መብዙሕትኤን 

ሃገራት ግና እቲ ናይ መንፈስ ቅደስ ማዔበሌ ዯው ኢለ ሃይማኖታውያን ማሕበራት እየን 

ሰሲሰን ዖሇዋ። 

እዘ ተርእዮ ኣብተን ኣብ ኣውሮጳ ዛርከባ ኣብያተ ክርስትያናት’ውን ተኴሲቱ እዩ። እታ 

ሓዯ እዋን ናይ ብሕ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ መበገሲ ዛነበረትን ዒበይቲ ምንቕቓሓት 

ዛተኴናወነሊ ኣህጉር ኤውሮጳ ልሚ ግና ኣይግዴን። ትማሉ ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ 

ዛነዲ ዛነበራ ብርክት ዛበሊ ማሕበራት ልሚ ናብ ጉባኤ ዛመጽእ ሰብ ስሇ እተሳእነን 

እናተዒጽዋ፥ ኣዲራሻተን ገሉኡ ሇይታዊ ትሌሂት ዛካየዯለ ስፍራ ዔብዲን ገሉኡ ከኣ ናብ 

መሳጊዴ ክቅየር ንሰምዕ ዖልና ዖሕዛን ሓቂ እዩ። ወርሓዊ ብርክት ዛበሊ ካሌኦት 

ማሕበራት ብዋሕዱ ነፍሳት ይዔጸዋ ከምዖሇዋ ዴማ ጸብጻባት የረዴኡ።  

ብሕ ከይከዴና ኣብ ምዴርናውን ኣብ 1965-1972 ዒ.ም በቶም ኣብቲ ጊዚ ኣብ ኦ.ተ.ቤ 

ዛነበሩ ኣሕዋት ሓያሌ ናይ መንፈስ ቅደስ ስራሕ ይስራሕ ከምዛነበረ ይንገር እዩ። ኣብ 

ከም ፍኖተ ብርሃን፥ ኣዲራሽ ወንጌሊዊት ቤተክርስትያንን ሲነማ ካፒቶሌን ብኢንጅነር 

ዔቁባዛጊ ስዩም ዛካየዴ ዛነበረ መንፈሳዊ ጉባኤታት ብርክት ዛበለ መንእሰያት፥ 

ኣዳታት፥ ኣቦታት፥ መራሕቲ ሃይማኖትን ሹማምንቲ መንግስትን ብንብዒት ንጏይታ 

ይቕበለ፥ ብሓት ዴማ ካብ ሕማምን ዴናሰን ይፍወሱ ከምዛነበሩ ይፍሇጥ (መጽሔት 

ጠሉ ሄርሞን ቁ.6 ተወከስ)። በቶም ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ 2014 ኣብ መበሌ 73 

ዔዴሚኦም ናብ ጏይታ እተኣከቡ ኣቦና መምህር ሰሇሙን ዛግበር ዛነበረ ኣገሌግልት’ውን 

ንሓይሉ መንፈስ ቅደስ ዖግሃዯን ንብሓት ነፍሳት ምህናጽ ምኹንያት ዛኻነን 
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ምንቕቓሕ ነይሩ እዩ። ብዙዔባ እቲ ዛነበረ ምንቕቓሕ ክትሰምዔ ወይ ከተንብብ እንከል 

ስሇምንታይ ዯኣ ቅሂሙ ዛብሌ ሕቶ እዩ ዛመጸካ።  

በቲ ነዙ ምዴሪ እተዋህበ ወንጌሊዊ ተስፋጽዮን ሓጏስ ኣብ ሬማ ቤተክርስትያን ክጏሃሃር 

ዛጀመረ ምንቕቓሕ’ውን ሓዯ ኣካሌ ኣብ ምዴርና ጀሚሩ ሰኣን ምቕጻሌ ዛቐሃመ 

ምንቕቓሕ እዩ። ኣብዙ ማሕበር ክንዯይ ነፍሳት ናብ ጏይታ ይመጻ፥ ክንዯይ ዴማ 

መንፈሳውን ስጋውን ፈውሲ ይረኹባ ነይረን በዑንተይ ዛርኤኹዎን ብዒውታ 

ዛምስክረለን እዩ። ኣብታ ማሕበር ኣብ ሓጺር እዋን ኣብዙ ምዴሪ ተራእዩ ዖይፈሌጥ 

ዋሕዘ ነፍሳት ተራእዩ እዩ። ከምኡ ውን ብርክት ዛበለ መንእሰያት በቲ ኣብታ ማሕበር 

ዛጀመረ ናይ መንፈስ ቅደስ ምንቅስቓስ ተጸሌዮም ኣብ ኣገሌግልት ጏይታ ክጽመደ 

ክኢልም እዮም። ኣነ ሓዯ ካብቶም በቲ ኣብ ሌዔሉ እቲ ቅቡእ (ወ/ዊ ተስፋጽዮን) ዛመጸ 

ናይ ኣምሊኹ ክብሪ እተጸሇው እየ። ኣነን ካሌኦት ብርክት ዛበለ መንእሰያትን ንጏይታ 

ኣብታ ማሕበር ከነገሌግሌ ምጅማርና ፍረ እቲ ዛነቶገ ሪቫይቫሌ እዩ። ሕጂ ዯኣ እሞ 

ኣበይ ከይደ? ብሓቂ እዘ ሌብና ዛሰብር ፍጻሜ እዩ። ግን ከኣ ንመጻኢ ክንመሃረለ 

ዛግባእ ሕለፍ ዙንታ።  

ስሇዘ ሕጂውን ነቲ ኣብዙ ምዴሪ ዛጅመር ምንቕቓሕ ከመይ ነቐጽል ክንሓስብ ኣልና። 

እቲ ንዛጀመረ ምንቕቓሕ ዖቕሃመ እንታይ እዩ ፈቲሽና ብምርካብ ዯጊምና ንዖይምግባሩ 

ምጥንቓቕ ከዴሌየና እዩ። ነቲ ክንገብሮ ዛነበረና እሞ ዖይገበርናዮ ዴማ ንፍሇጦ እሞ 

ንግበሮ። ካብ ኣምሊኹ ዛኻነ ነገር ብኣምሊኹ እዩ ዛጸንዔን ቐጻሌነት ዛህሌዎን እሞ፥ ምስ 

ኣምሊኹ ንዖልና ዛምዴና ነዯሌዴል። ዔሇት ዔሇት ኣብ ትሕቲ ጽሊሌ መሪሕነት መንፈስ 

ቅደስ ንመሊሇስ። ሽዐ እቲ ዛጅምር ምንቕቓሕ ከይቀሃመ ንሓዋሩ እናወሰኴ ክቅጽሌ 

ክንርእዮ ኢና። 

11. ስሌ ከይህለ ምጥንቃቕ  

ናይ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን እዋን ናይ ምስጋርን ሇውጥን መዴረኹ ብምኽኑ፥ ንእኡ 
ተጏዛጊ ክኣትው ዛዯሉ ብሕ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ምህሮን ሌምምዴን ክህለ 
ዖየጋጥም ኣይኯነን። ነዘ ከኣ እቲ ፍታሕ ካብ ተሓዴሶን ምንቕቓሕን ምሕራም ዖይኯነስ 
ጽኑዔን ዔምቇት ዖሇዎን መጽሓፍ ቅደሳዊ ምህሮ ምሌቃቕ እዩ። ከምኡ ውን ነቒሕካ 
ምሕሊውን በብእዋኑ ኣካይዲ እናመዖንካ ክጉሓፍ ንዖሇዎ ብምጉሓፍ ንቅዴሚት 
ምምራሽ እዩ።  
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እቲ ናይ ተሓዴሶ ሰብ ነህምያ ዯጌታትን ቀጽርን የሩርሳላም ንምህናጽ ኣብ ዛተንስኣለ 
እዋን፥ እቶም ምሕዲስ የሩሳላም ዖየርብሖም ጸሊእቲ ናብ ማእከሌ ብሕቡእ ብምእታው 
ከጥፍእዎም ውዱት ኣዋዱድም ነበሩ። ናይ ነህምያ ግብረ መሌሲ ዴማ፥ ብዖል ኣጽዋር 
ተዒጢቖም ንታሕተዋይን ቃሌዔን ስፍራ ዛሕሌው ሓሇውቲ ምቛም እዩ። ‚ስሇዘ ኣነ ነቲ 
ህዛቢ ብዴሕሪ መካበብያ፡ በቲ ታሕታይ ቦታ ኣብ ቃሌዔ ስፍራታት በብዒላታቶም 
ኣስያፎምን ኰናውቶምን ቀስትታቶምን ሒዜም ዯው ኣበሌክዎም።‛ (ነህ4፥13)።  
 
ኩለ እቲ ኣብ ናይ ምስግጋር መዴረኹ ዛመጽእ ቅኑዔን ብሱሌን እዩ ማሇት ኣይኯነን። 
ገሇ ብዔሊማ ናይ ሰይጣን ንምፍራስ ዛሶሌኩ ክህሌው እንከል፥ ገሇ ዴማ ስምዑታውያን 
ዛኻኑ ኣገሌገሌቲ ከተኣታትውዎ ዛፍትኑ ኣይሰኣንን። ምናሌባት’ውን ነቲ ዖንበብዎን ኣብ 
ቻናሊት ዛረኴብዎን ከይመመዩ ከምዖሇዎ ከቐጽሌዎ ዛፍትኑ’ውን ክህሌው እዮም። በዘ 
ዴዩ በቲ ንኩለ እቲ ታሕታይ ቦታናን ቃሌዔ ስፍራታትን ብንቕሓት ክንሕሌዎ ኣልና። 
እቲ ታሕታይ ቦታ እንብል ጀመርቲ ኣገሌገሌቲ፥ ዖይቡሱሊትን ዖይሌውጣትን ኣባሊት 
ማሕበር፥ ዛዯኴመ ወይ ዖይዯሌዯሇ ክፍሉ ኣገሌግልት ማሕበር፥ ብጥዐይ ምህሮ 
ዖይጸንዐ ነፍሳትን ኣብ ነፍስ ወከፍና ዛርኤ ግሊዊ ዴምን እዩ። እቲ ቃሌዔ ስፍራ 
ተባሂለ ዖል ዴማ ምስ ዒሇም ብቐሉለ ክራኴብ ዛኹእሌ ነገር እዩ። ንኣብነት ሙዘቃ፥ 
ገንዖብ፥ ፍሌስፍናን ሓዴሽ ነገር ንምትእትታው ምህንጣይን። ነዘታት ክንፍውሶ 
እንተዴኣ ክኢሌና ብእኡ ክሶሌክ ዛኹእሌ ጌጋ ምህሮን ምንቅስቓስን ኣይክህለን። 
 
ብዙዔባ እዘ ሓዯ ቀሉሌ ኣብነት ክህብ፥ ካሪዛማቲካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዛጀመረለ እዋን 
ንማር16፥18 ጠቒሶም ምዔባይ ናይ እምነቶም ንምምዙንን ትንግርታዊ ስራሕ ነቲ ህዛቢ 
ንምርኣይ ቀተሌቲ ኣትማን ዛሓን ሓዯገኛ መርዘ ዛሰተዩን ነይሮም እዮም። እዘኣቶም 
ብስምዑት ተዯፋፊኦምን ንገዙእ ርእሶም ከም ፍለያት ሰባት ኣብ ቅዴሚ ካሌኦት 
ንምቕራብ ብምህንጣይ ዛገበርዎ ተግባር ቐታሉኦም እዩ ኯይኑ። ንከም ጆርጅ ሄንስሉ፥ 
ቻርሌስ ፕሪንስ ወሲኹካ ኣስታት 69 ወንጌሊውያንን ፓስተራትን ሞይቶም እዮም። 
ገሇውን ከም ፍራንክሉን ዛኣመሰለ ክዲውንቶም ከምዖይኣርግ፥ ሳእኖም ከምዖይበሉ፥ 
ንሳቶም’ውን እርጋን ይኵን ሞት ከምዖየጋጥሞም ብምምሃር ሓንቲ ጃኬት ጥራይ 
ብምኹዲን ሰብ ከስተንክሩ ዛፈተኑ ነይሮም እዮም። እቲ ዛገርም ግና ኩልም በብእዋኑ 
ምሟቶም እዩ። እቲ ኣይኣርግን ዛበሌዎ ክዲን ኣብ ዛባኖም ኣሪጉ፥ ሳእኖም’ውን 
ተመናኒሁ ተራእዮም እዮም።  
 
ካሌእ ኣብነት ክውስኹ፥ ናይ እምነት ምንቅስቓስ ኣብ እተበገሰለ እዋን፥ ነቲ ቃሌ ኣምሊኹ 

ብዙዔባ እምነት ንዛብል መሰረታዊ ሓሳብ ንጏዴኒ ገዱፍካ ነቲ ናይ ርሑቕ ምብራቕ 

(ቡዴሂስት) ፎርሙሊ ከም ቃሌ ኣምሊኹ ጌርካ ምስባኹ ተራእዩ እዩ። ንሓዯ ካብቶም 

መምህራን ዛበል ክጠቅስ፥ እቲ ሰብ ፓስተር ቻርሇስ ካፕስ ይበሃሌ ንሱ ኣምሊኹ ተገሉጹ 

ከምዘ ኢለኒ ይብሌ ‚ኣብ ነሓሰ 1973፡ ቃሌ ኣምሊኹ ከምዘ ክብሌ እዩ መጺኡኒ፡ ሰብ 
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እንተ ኣሚኑኒ ነዊሕ ጸልት ምጽሊይ ኣየዴሌዮን’ዩ። ንዴላታትካ ክፍጸም ነቲ ቃሌ 
ምዛራብ ጥራይ’ዩ ዖዴሉ። እቲ ፈጣሪ ዛኮነ ናተይ ሓይሉ ብመሌክዔ ቃሌ ኣቢሇ ኣብ ሰብ 
ኣንቢረዮ እየ። ኣነ ነቲ ናይ ምፍጣር ሓይሉ ዖሇዎ መጽሓፈይ ንሰብ ብምሃብ ካብ ናይ 
ምፍጣር ቦታይ ንግዘኡ ኣግሉሰየ። እቲ ሓይሉ ከኣ ሕጂዉን ኣብ ቃሇይ ኣል።‛ (‚In 

August 1973, the word of the Lord came unto me saying, If men would 

believe me long prayers are not necessary. Just speaking the word will 

bring what you desire. My creative power is given to man in word form. I 

have ceased for a time from my creative word and have given man the 

book of my creative power. That power is still in my word.‛ capes, God’s 

creative power will work for you, 1976)።  

ብኣገሊሌጻ እዘ ፓስተር ኣምሊኹ ምፍጣር ኣቋሪጹ፥ ናይ ፈጣሪነት ስራሕ ንሰብ ሂቡ 
ኣል። እዘ ምህሮ መቸም ኣብቲ መሰረት ማሕበር ዛኻነ ምህሮ ሃዋርያትን ነብያትን 66 
መጽሓፍ ቅደስ ዛርከብ ኣይኯነን። ስሇዘ ኢና ንኩለ ምህሮ ብቃሌ ኣምሊኹ ከነሕሌፎ 
ወይ ክንመዛኖ ዖዴሌየና።  

 
እቶም ኣብ ናይ እምነት ምንቅስቓስ ዖሇው ኣገሌገሌቲ ኣብ ብሕ ትምህርታቶም ምስጋር 
ዖምጽኡ ብምኽኖም ክብርን ኣፍሌጦን ይግብኦም እዩ። ነቲ ካብ ቃለ ወጻኢ ዛመሃርዎ 
ግና ሕጂ ይኵን ጽባሕ ክንቅበል ኣየዴሌየናን። መሰረትና ቃሌ ኣምሊኹ ጌርና ብፍቕሪ 
ክንቃወሞ ኢና። ንጌጋ ምህሮ ናይ ምቅዋም መሰሌ ጥራይ ዖይኯነስ ክርስትያናዊ ግዳታ 
ከምዖልና መጽሓፍ ቅደስ ዛምህረና እዩ። እንተ እቲ ጽሩይ ምህሮኦም ግና ተሃኒጽናለ 
ጌናውን ክንምርሓለ ኢና። ምስናይዘ ግና ናብ ሓንቲ ምዴሪ ምንቕቓሕ ክመጽእ እንከል 
ንቁሓት ብምኽን ነቲ ዖይኣምሊዊ ነገር ከይሶለኹ ክንሕሌዎ ከምዛግባእ ክንዛንግዔ 
ኣይግባእን።   
 
 
 
ነዙ መጽሓፍ በቶም ኣብ 1965-1972 ኣብ ፍኖተ ብርሃን፥ ወንጌሊዊት ቤተክርስትያንን 
ሲነማ ካፒቶሌን ሓያሌ ናይ ምንቕቓሕ ጉባኤ ሰሪዕም ዖገሌገለ ኢንጅነር ዔቁባዛጊ ስዩም፥ 
ኣብ 2000 ዒ.ም ምስ ጠሉ ሄርሞን (ብሕብረት ክርስትያናት ተመሃሮን ምሩቓትንን 
ኤርትራ እትሕተም መጽሄት) ኣብ ዛገበርዎ ቃሌ መሕተት ኣብ መወዲእታ ንመንእሰያት 
ንእተዙረብዎ ናይ ሇበዋ ቃሌ ብምስፋር ክዙዛማ እየ። 
 

‚…እቲ ብብሓት ሌኡት ወንጌሌ ብንብዒትን ብጸልትን ብስዯትን 
ንገሇውን ብሰማእትነት ዛተዖርአ ቃሌ እግዘኣብሄር ነዘ ሕጂ 
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ኪቕሌቐሌ እንርእዮ ዖልና ዒቢ ምንቕቓሕ ንምቅርራብ እዩ ነይሩ። 
ብሓጺሩ ኣብ ሃገርና ዒቢ ምንቕቓሕ ክኴውን እዩ። ነዘ ኣብዘ 
መወዲእታ ዘመጽእ ምንቕቓሕ ዴማ መዒይይቲ እግዘኣብሄር 
ንስትኩም መንእሰያት ኢኵም። ስሇዘ ኣጆኵም ተሓጎሱ። 
መራሒ እቲ ዔዮ ኣምሊኹ እዩ፥ ንስትኩም ከኣ ሓገዛቱ ኢኵም። 
ኩሌና ክርስትያናት ከኣ ንሓዴሕዴና እንተተፋቐርናን ብሰሊም 
ብሓንሳእ እንተጸላናን ነቲ ምንቕቓሕ ምሌኣት ዛህቦ ሓይሉ መንፈስ 
ቅደስ ኣባናን ብኣናን ይግሇጽ። እቲ ምንቕቓሕ ከኣ ከምቲ ናይ 
እግዘኣብሄር ዖሌኣሇማዊ ፍቓዴን ምኹርን ኮይኑ ይትግበር። 
እግዘኣብሄር ንኵሌና ፍቓደ ክንፈሌጥን ክንገብርን ይሓግዖና። 
ኣሜን። (ጠሉ ሄርሞን ቁ.6 2000 ዒ.ም ገጽ 28) 

 
 

..ተፈጸመ.. 

 

1ተሰ5፡25 
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ኣብ ሌዔሉ እዙ መጽሓፍ ንዛህሌወኩም ርእይቶ፡ ሕቶን ምስክርነትን በዘ ዛስዔብ ናይ 

ኢሜይሌ ኣዴራሻ ክትሌእኵሇይ ትኹእለ።  

ኢሜይል፡ szshiloh@gmail.com 

  

mailto:szshiloh@gmail.com
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ቅዴሚ ሕጂ ብኣዲሊዊ  እዙ መጽሓፍ እተዖርግሑ መጻሕፍቲ 

 መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ንኢዙቤሌ ስቅ ኣይትበሊ 

 ምምሊስ ናብቲ ቀዲማይ ናይ ኤዯን ገነት ሓዲር  

 መጽሓፍ ቅደሳዊ መርሖ ንዔውት ጸልት 

 ኣንጾክያ፥ ኣብነታዊት ሃዋርያዊት ማሕበር 

 ገንዖብካ ብምዛራእ ዛርኴብ በረኴት 

 መንፈሳዊ ውህበትካ ምሌሊይን ምጥቓምን 

ናይ ትርጉም ስርሓት 

 ሌሳንካ ፈውሲ የዴሌዮ ድ? (Does your tongue need healing? Dereck 

Prince ) 

 ወዯ መዛሙርነት (ሃዋርያ ዲንኤሌ መኯንን) 

 

ነዖን መጻሕፍቲ ብቀሉለ ካብ www.betezion.com ብናጻ ዲውንልዴ (download) 

ብምግባር ክትጥቀሙሇን ትኹእለ ኢኵም። 

 

 

 

 

 

 

http://www.betezion.com/
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