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ናብ መልኣኽ ማሕበር ጴርጋሞስውን ጽሐፍ፡ እቲ ኽልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፉ ዝሐዘ ኸምዚ ይብል አሎ፡

ኣበይ ከም እትነብር፡ ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዝፋን ዘለዎ ምዃኑ እፈልጥ አሎኹ እሞ ንስመይ ኣጽኒዕካ ሒዝካዮ አሎኻ፡ 
ኣብቲ ሰይጣን ዚነብረሉ፡ ንኣንቲጶስ፡ ነቲ እሙን ምስክረይ፡ ኣብ ማእከልኩም ብዝቐተልዎ መዓልትታት እኳ ንእምነተይ 
ኣይከሐድካያን።

ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተቲ ንምግባር፡ ንጣኦታት እተሐርደ ኺበልዑን ኪምንዝሩን ንባላቅ ዝመሀሮ ምህሮ 
በላዓም ዝሐዙ ስለ ዘለውኻ ግና፡ ቅሩብ ነገር ረኺበልካ አሎኹ።

ከምኡውን በዛ መገዲ እዚኣስ ንምህሮ ኒቆላውያን ዝሐዝዎ አለዉኻ።

ስለዚ ተነሳሕ፡ እንተ ዘይኰነስ ቀልጢፈ ኽመጽእ፡ ብሰይፊ ኣፈይውን ክዋግኦም እየ።

እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ። ነቲ ዚስዕር ካብቲ ስዉር ማና ኽህቦ እየ፡ ጻዕዳ እምኒ ድማ፡ 
ብዘይ እቲ እተቐበላስ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ኣብታ እምኒ እቲኣ እተጻሕፈ ሓድሽ ስም ክህቦ እየ።

ጴርጋሞስ

እዛ (ብጥንታዊ ኣጸዋውዓ) ጴርጋመም እትበሃል ስፍራ ሚስያ ኣብ ዝበሃል ብሰለስተ ኣንፈቱ ብማይ ኣብ ዝተኸበበ ከባቢ እትርከብ ኮይና 
ካብቶም ሰለስተ ሩባታት እቲ ሓደ ሩባ፡ ምስ ባሕሪ ዝለገበ ነበረ። ከተማ ጴርጋሞስ ካብተን ኣብ እስያ ዝነበራ ከተማታት እታ ህብብቲ ኸተማ 
ተባሂላ ትግለጽ ነበረት። ኣብታ ኸተማ ስኩላፒየስ ዝተብሃለ ተመን ኣብቲ ቤት መቕደስ ናይታ ኸተማ ከም ባህላዊ እምነት ዝቕለብ ገበል ስለ ዝነበረ፡ 
ከም ከተማ ሓጢኣት ድማ ትፍለጥ ነበረት። ይኹን ድኣ እምበር ካብቲ ኣብ ኣለክሳንድርያ ዝነበረ ቤተ መጻህፍቲ ቀጺሉ እቲ ዝዓበየ ቤተ መጻሕፍቲ 
ዝነበራ ኾይና፡ ብባህሊ ትፍለጥ ከተማ ነበረት። ኣብዛ ብኣምልኾ ሰይጣናዊ ጣኦታት ዝተመልአ ከተማ፡ ኣብዛ ብጣሻን መናፈሻታትን፣ ሰብ 
ብዝጓዓዘሎም ጽቡቓት መንግድታትን ዝወቀበት ከተማ፡ብሽፋን ጽባቀ እታ ኸተማ ዘይተዓሸውን፣ ኣብቲ ኸተማ ብዝነበረ ኣምልኾ ጣኦት ዝጽየፉን፡ 
ሒደት ኣመንቲ ድማ ነበሩ።

እቲ ዘመን

ዘመነ ጴርጋሞስ ንኣስታት ሰለስተ ሚኢቲ ዓመታት ዝነበረ ዘመን ኮይኑ፡ ካብ 312 ክሳብ 606 ዓ/ም ዝነበረ ዘመን እዩ።

መልእኽተኛ

ብመሰረት እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ኣመራርጻ መልእኽተኛ ሓድሕድ ዘመናት፡ ኣብ ዘመን ጴርጋሞስ ኣገልግሎቱ ናብ ኣገልግሎት ጳውሎስ ዝጠበቐ 
ኣገልግሎት ዝነበሮ ኣገልጋሊ ማርቲን ነበረ። ማርቲን ብ315 ዓ/ም ኣብ ሃንጋሪ ተወለደ። ብቕሽና ከም መጎብነዪ ኮይኑ ድማ ኣብ ፈረንሳይ ይሰርሕ 
ነበረ። ብ399 ዓ/ም ዓረፈ። ቅዱስ ማርቲን፡ ኣኮ ናይቲ ፓትሪክ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓቀኛ ኣየርላንዳዊ ክርስትያን እውን እዩ ዝነበረ።

ማርቲን ንክርስቶስ ምስዓብ ዝጀመረሉ እዋን ከም ወትሃደር ተቖጺሩ ክሰርሕ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ነበረ። ንሱ እዚ ስራሕ ኣብ ዝጀመረሉ 
እዋን ፍሉይ ዝኾነ ትኣምራዊ ኣጋጣሚ ተፈጥረ። ማርቲን ወተሃደር ኮይኑ ኣብ ዝዓረደላ ከታማ፡ ሓደ ለማኒ ኣብ ጎዳና ናይታ ኸተማ ነበረ። ምሒር 
ድኻ ስለ ዝነበረ ድማ፡ ነቲ ቀዝሒ ናይ ክረምቲ ክጻወሮ ኣይኽእልን ነበረ። ማርቲን በቲ ኸባቢ ክሳብ ዝሓልፍ ሓደ ሰብ ኣትኩሮት ዝገብረሉ ድማ 
ኣይነበረን። ማርቲን እቲ ኣጸጋሚ ኩነታት ናይቲ ለማኒ ረኣየ፡ እንተኾነ ግና ነቲ ለማኒ ክኸድኖ ዝኽእለሉ ካሊእ ክዳን ስለ ዘይነበሮ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ 
ጉራደ፡ እቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ካባ ኣብ ክልተ ብምኽፋል፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ብቁሪ ዝዘሓለ ሰብኣይ ደረቦ። ክገብሮ ዝኽእል ነገር ገይሩሉ መንገዱ ቀጸለ። 
ኣብታ ለይቲ ንሳ ድማ ጎይታ እየሱስ ብራእይ ተራእዮ ኣብቲ ራእይ ድማ ጎይታ እየሱስ ከምቲ ኣብቲ ጎደና ዝረኣዮ ለማኒ ተመሲሉ በቲ ማርቲን ቀዲዱ 
ነቲ ለማኒ ዝሃቦ ጨርቂ ተኸናኒቡ ተረኣዮ። ኸምዚ ድማ በሎ፦ “ማርቲን፣ በይኑ ንሱ ጥራይ በዚ ክዳን ከም ዝሸፈኖ ተዛረቦ” ካብታ ህሞት ንሳ 
ንደሓር ድማ፡ ማርቲን ብምሉእ ልቡ ንጎይታ ንምግልጋል ደለየ። ህይወቱ ድማ ሓይሊ ኣምላኽ ዝገልጽ ተኣምራት ዝተመልኦ ህይወት ኮነ።

ውትህድርና ሓዲጉ መራሒ ቤተክርስትያን ምስኮነ ድማ፡ ኣብቲ ኸባቢ ዝነበሩ ጣኦታዊ ጣሻታትን ምስልን መሰወኢታት ሰባበሮ። በቶም ኣብቲ 
ኸባቢ ዝነብሩ መምለኽቲ ጣኦታት ጎንጺ ክበጽሖ እንከሎ ድማ ከምቲ ኤልያስ ንነብያት በዓል ዝገበሮም ገይሩ ይስዕሮም ነበረ። ብገዛእ ፍቃዱ ኣብ 
ትሕቲ እዚ ኦም እሰሩኒ እሞ ኣምላኽ ጣልቃ ኣትዩ እንተዘይኣድሒኑኒስ፡ እቲ ዛፍ ኣብ ልዕለይ ክወድቅ እሞ ተጸቂጠ ክመውት እየ፡ ብምባል 
ተዛረቦም፤ እዚ ብምስማዕ ዝተታለሉ መምለኽቲ ጣኦት ድማ ኣብ ግድሚ እምባ ኣብ ዝበቆለ ዛፍ ኣብ ትሕቲ እቲ ዛፍ ኣሰርዎ እሞ ስሕበት መሬት 
ጎቲቱ ክጭፍልቆ እዩ ኢሎም ብምሕሳብ ኣሰርዎ፤ እንተኾነ ግና እቲ ዛፍ ክወድቅ ምስ ጀመረ ኣምላኽ ነቲ ሕጊ ተፈጥሮ ዝኾነ ስሕበት መሬት ብምቅያር 
ናብ ላዕሊ ብምስሓብ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣሰርቱ ኣውደቆ ኩሎም እቲ ዛፍ ዝወደቆም ድማ ሞቱ።

ጸሓፍቲ ታሪኽ ኣብ ሰለስተ እዋናት በቲ ኣብ የሱስ ብዝነበሮ እምነት ሰለስተ ሰባት ካብ ሞት ከም ዝተመለሱ ይዛረቡ። ሓደ እዋን፡ ከምቲ 
ኤልሳዕ ነቲ ዝሞተ ህጻን ዝጸለየሉ ገይሩ ንዝሞተ ህጻን ጸለየሉ። ከም ኤልሳእ ኣብ ልዕሊ እቲ ህጻን ሰውነቱ ብምዝርጋሕ ጸለየ። እቲ ህጻን ድማ ካብ 
ሞት ብምትንሳእ ናብ ጥዕናኡ ተመልሰ። ኻልእ እዋን ድማ ኣብ ጊዜ ሓያል ስደት ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ሓደ ሓው ንሞት ተወፍዩ ስለዝነበረ ንከናግፍዎ 
ሓገዝ ተሓተተ እሞ ኸደ፡ ኣብቲ ስፍራ ምስ በጽሐ ግና እቲ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ዛፍ ሰቂሎም ሓኒቆም ስለ ዝቀተልዎ ሂወቱ ሓሊፋ ኣዒንቱ ድማ ካብ



2ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ጎዳጉደን ንደገ ብምውጻእ ፈጢጡ ረኸቦ። ማርቲን ድማ ካብቲ ዛፍ ኣውሪዱ ጸለየሉ እሞ ካብ ሞት ተንስኤ ናብ ቤተሰቡ ድማ ብሓጎስ ተመለሰ።

ማርቲን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ፈሪሑ ኣይፈልጥን። ሓደ እዋን ብዙሓት ብመንፈስ ዝተመልኡ ቅዱሳን ብምቅታል ሓላፍነት ዝወሰደ ርጉም ንጉስ 
ነበረ። ገጽ ንገጽ ክዘራረብ ድማ ናብቲ ንጉስ ከደ። እቲ ንጉስ ክሰምዖ ፍቃደኛ ስለ ዘይነበረ ግና ደማሱስ ናብ ዝበሃል ዓርኪ ናይቲ ንጉስ ዝኾነ ብዕሉግ 
ሮማዊ ካህን ከደ። እቲ ካህን ግና ተራ ናይታ ሓሳዊት ጉንዲ ክርስትያን ስለዝነበረ፡ ከማልዶ ኣይፈተወን። ስለዚ ድማ ማርቲን ናብቲ ቤተመንግስቲ 
ተመለሰ፡ እንተኾነ ግና እቲ ቤተ መንግስቲ ተዓጽዩ ስለዝነበረ ንኽኣቱ ኣይፈቀዱሉን፤ ማርቲን ብገጹ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ተደፊኡ ናብቲ ቤተመንግስቲ 
ምእንቲ ኸእትዎ ጸሎት ጀመረ። ተንስእ ዝብል ድምጺ ትእዛዝ ሰሚዑ ቅንዕ ኢሉ ረኣየ፡ እቲ ደገ ቤተመንግስቲ ድማ ባዕሉ ክኽፈት ከሎ ረኣየ፤ ናብቲ 
ደምበ ድማ ኣተወ። እንተኾነ ግና እቲ ትዕቢተኛ ገዛኢ ሕጂ እውን እንተኾነ ከዛርቦ ስለ ዘይደለየ ገጹ ከዙረሉ ኣይፈተወን፤ ማርቲን ድማ ደጊሙ ጸለየ 
እሞ ካብቲ ተቀሚጥዎ ዝነበረ ዙፋን እቲ ንጉስ፤ ሓዊ ኣምላኽ ወጺኣ ነቲ ዘይሕጉስ ገዛኢ ብፍጥነት ኣልዓለቶ። ብርግጽ ጎይታ ንዕቡያት የዋርዶም 
ንትሑታት ድማ ልዕል የብሎም እዩ።

ሰይጣን ንኽለዓዓሎ ዝገብር ነበልባል ኣገልግሎቱ፡ ከምዚ ዝዓይነቱ ነበረ። ሓቂ ዝጸልኡ ሰባት፤ ንማርቲን ዝቀትሉ ሰባት ብገንዘብ ዓደጉ እሞ፡ 
ብሚስጢር ናብ ገዛኡ ኣተዉ፤ ክቀትልዎ ክዳለዉ ምስ ጀመሩ ድማ ጎሮሮኡ ንሰይፊ ኣሕሊፉ ቀረበሎም፤ ንክቀትልዎ ምስ ዘርግሑ ግና ሓይሊ ኣምላኽ 
ንድሕሪት ደርበዮም ብሕፍረት ድማ ተንበርኪኾም ብኣእዳዎም እንዳኸዱ ክቀትልዎ ብብሙኳሮም ምሕረት ክሓትቱ ጀመሩ።

ሰባት ብተደጋጋሚ ጎይታ ብኸምዚ ዓይነት ጸጋ ክጥቀመሎም እንከሎ ትዕቢት ይጅምሩ፤ ማርቲን ግና ከምኡ ኣይነበረን። ክሳብ መወዳእታ 
ትሑት ባርያ ብምዃን ቀጸለ። ሓደ ምሸት፡ ኣገልግሎት ከገልግል ናብ ፑልፒቱ ክዳሎ እንከሎ ለማኒ መጺኡ ክዳን ለመኖ። ማርቲን ድማ ናብቲ ዲያቆን 
ንኽኸይድ ሓበሮ፡ እቲ ጅኑን ዲያቆን ግና ክርሕቅ ኣዘዞ። እቲ ለማኒ ድማ ተመሊሱ ናብ ማርቲን ከደ፤ ማርቲን ድማ ተኸዲንዎ ዝነበረ ባርኖስ ኸደኖ 
ነቲ ድያቆን ድማ ካልእ እርግ ዝበለ ኽዳን ንኽውስኸሉ ነገሮ። ኣብታ ምሸት ንሳ ማርቲን ክሰብኽ ምስ ጀመረ ኩሎም ኣመንቲ ኣብ ዙርያ ማርቲን 
ዘንጸባርቅ ጻዕዳ ብርሃን ይርእዩ ነበሩ።

ብሓቂ እዚስ ዓብይ ሰብ ሓቀኛ መልእኽተኛ ናይታ ዘመን ድማ ነበረ። ንገዛእ ርእሱ ዘይኮ ነስ ንኣምላኽ ንኸሐጉስ ህዱእ ህይወት ኣሕለፈ። ካብ 
ሰማይ ወሪዱ ንጉባኤ ኹሉ ዘናግፍ መንፈስ ቅዱስ ምህላው እንተዘይተሰሚዑዎን ኣብ ኣድማስ መንፈሳዊነት ምህላዉ ዘረድእ ጸሎት ከይጸለየን ወጺኡ 
ክሰብኽ ኣይፈትውን ነበረ። ብተደጋጋሚ ድማ ምሉእ ንሙሉእ ርግጸኛ ክሳብ ዝኸውን እንዳጸለየ ነቶም ህዝቢ የጸብዮም ነበረ።

ምናልባት ገለገለ ሰባት ማርቲን ከምዚ ዝዓይነቱ ኣገልግሎ ት የገልግል ብምንባሩ ስደትን መከራን ቅዱሳን ከምዘዝሓለ ክመስሎ ም ይኽእል እዩ። 
ኣይኮነን ድዩ? ብመሳርሒ እቲ ኽፉእ ብድያብሎስ ይሳቀዩ ነበሩ። ኣብ ዕንጸይቲ ተኣሲሮ ም ይቃጸኡ፤ ኣብ ጉንዲ ቁልቁል ኣፎ ም ብሚስማር ተወጊኦም 
ብኣኽልብቲ ቆርበቶም መዓናጡኦም ክሳብ ዝዝርገፍ ንኽብልዑን ብምግባር ብስቃይ ንኽሞቱ የሳቅይዎም ነበሩ። ክወልዳ ዝቀረባ ከብዲ 
ኣደታትቀዲዶም ነቲ ህጻን ናብ መንበር ሓሰማታት ይድርብይዎም ጡብ ደቂ ኣንስትዮ ብምቁራጽ ድማ ደም ወዲኤን ክሳብ ዝሞታ ደው ንኽብላ 
የገድድወን። እቲ ዘሕዝን ግና እቶ ም ነዚ እኩይ ተግባር ዝገብሩ ሰባት ሃይማኖት ኣልባታት ዘይምንባሮም ነገርግን ንኣምላኽ ዘገልግሉ ዝመስሎ ም 
ክርስትያናት ምንባሮም እዩ። ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ትእዛዝ መንፈስቅዱስን ጽኑዓት ሰራዊት መስቀል ዝኾ ኑ እዙዛት ሰባት ብምቅታሎም ንኣምላኽ 
ከም ዘገልግሉ ዝመስሎም ክርስትያናትነበሩ። ዮሃንስ 16፡2 “ካብ ቤት ጸሎቶም ኬውጽኡኹም እዮም፡ ኤረ ዝቐተለኩም ዘበለስ ንኣምላኽ ኣገልግሎት 
የቕርበሉ ኸም ዘሎ ዚመስሎ ጊዜ ኽትመጽእ እያ ” ማቴዎስ 24፡9 “ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ኪህብኹምን ኪቐትሉኹምን እዮም። ብዛዕባ ስመይ ከኣ 
ኣብ ኵሎም ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኰኑ ኢኹም። ”

ብሓይሊመንፈስ ብድንቅን ምልክትን ማርቲን መልእኽተኛ ዘመን ጴርጋሞስ ንምዃን ዘረጋገጸ ሰብ እዩ። በቲ ዝነበሮ ተኣምራዊ ኣገልግሎት 
ጥራሕ ድማ ዘይኮ ነስ ንሱ ባዕሉ ንቃል ኣምላኽ ሓቀኛ ሰብ ነበረ። ተቃዋሚ ትካላት ተቃዋሚ ሓጢኣት ነበረ። ብቃልን ብግብር ምሉእ ህይወት 
ክርስትና ብምንባር ተዓዋቲ ነበረ።

ጸሓፊ ታሪኽ ሰባት ዝኾነ ሓደ ሰብ ብኸምዚ መልክዑ የቀምጦ፦ “ ክቁጣዕ ወይ ክርበሽ ወይ ክሓዝን ከምኡ እውን ክስሕቅ ዋላሓደ ሰብ 
ርእይዎ ኣይፈልጥን ። ኩሉ ጊዜ ሓደ ዓይነት ኮይኑ፤ ገጹ ብመሎኮታዊ ሓጎስ ዝተመልኤ ኾይኑ ካብ ስጋ ለበስ ንላዕሊዝኾነ ትርኢት ነበሮ። ብጀካ 
ክርስቶ ስ ከናፍሩ ካልእ ኣይፈልጣን ፤ ልቡ ድማ ብጀካ ሃይማኖታዊ ቅድስናን ሰላምን ርህራሄን ካልእ ኣይነበሮን። ስቅ በሃልን ዘይጓዳእን ብምዃኑ 
ብሕንዚ ከናፍሮ ምን ብመርዚ ኣንደበቶ ምን ንዘጥቅዕዎ ሰባትድማ ይጽልይን ይነብዕን ነበረ። ነቲ ንሱ ዝነበሮ ፍቅሪ ክህልዎ ምን ክነብሩልን 
ብዘይምኽኣሎም ድማ ብዙሓት ይጸልእዎ ነበሩ። ብፍላይ እቶም መረርቲ ጎሰይቱ ድማ ኣቅሽሽቲ ነበሩ።” ብምባል ይገልጾ።

ሰላምታ

ራእይ 2፡12ለ

“እቲ ኽልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፉ ዝሐዘ ኸምዚ ይብል አሎ፡ ”

መልእኽቲ ሳልሳይ ዘመን ንኽእወጅ ይዳሎ ኣሎ። ሳልሳይ ሜዳ ምርኢት “ክርስቶስ ኣብ ማእኸል ማሕበሩ” ብመልክዕ ድምጺ መለኸት፣ 
መንፈስ ተወዳዳሪ ብዘይብሉ ኣገላልጻ “እቲ ኽልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፉ ዝሐዘ ኸምዚ ይብል አሎ! ” ብምባል ከግህዶ እዩ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ምስቲ 
ጲላጦስ “እነሀ ንጉስኩም! ” እንዳበለ ብላግጺ ዝኸደኖ ሊላይ ካባ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡ ዝተቀጥቀጠ ገንሸል ኣምላኽ ዘይኮነስ ካባ ንጉስ ተወንዚፉ 
ኣኽሊል ክብሪ ደፊኡ ዝጸንዐ ጎይታ “ክርስቶስ ሓይሊኣምላኽ እዩ።”

እዘን ቃላት “እቲ ኽልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፉ ዝሐዘ ኸምዚ ይብል አሎ፡ ” ዝብላ ቃላት እዚኣተን ካልእ መግለጺ ምልኣት መለኮቱ ዝገልጻ 
ቃላትእየን። ኣብዘመነ ኤፌሶ ን ከምዘይለዋወጥ ኣምላኽ ተቀመጠ ኣብ ዘመነ ሰሚርና ድማ በይኑ ሓቀኛ ኣምላኽን ኣብ ጎኑ ካልእ ከም ዜየልቦን 
ተቀመጠ። ኣብዚ ድማ ኣብ ዘመነ ጴርጋሞስ ምልኣት መለኮቱ ዝግለጸሉ ኻሊእ ምግላጽ ብምቅማጥ ምስቲ ክልተ ዝኣፉ ተባሂሉ ዝግለጽ ቃል ኣምላኽ 
የተኣሳስሮ ኣሎ።

ዕብራውያን 4፡12

“ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዚበልሕ እዩ፡ ነፍስን፡ መንፈስን፡ መፈላልዮን ኣካላትን 
ኣንጕዕን ክሳዕ ዚፈላሊ ዚሰጥም፡ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከኣ ዚፈርድ እዩ።”



3ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ኤፌሶን 6፡17

“ናይ ምድሓን ቍራዕ ርእሲ ኣእትዉ፡ ናይ መንፈስ ሰይፊውን፡ ማለት ቃል ኣምላኽ፡ ሐዙ። ” ራእይ 19፡13 ከምኡ ድማ 15

“ብደም እተዐለሰ ኽዳን ተወንዚፉ እዩ፡ ስሙውን ቃል ኣምላኽ እዩ። ” ፣ “ካብ ኣፉ ኸኣ ነህዛብ ዚወቕዓሉ በሊሕ ሰይፊ 
ይወጽእ። ንሱ ብበትሪ ሓጺን ኪጓስዮም እዩ፡ ነቲ መጽመቝ ወይኒ ናይቲ ብርቱዕ ቍጥዓ ዅሉ ዚኽእል ኣምላኽ ከኣ ንሱ ይረግጾ።”

ዮሃንስ 1፡1_3

“ቃል ብመጀመርታ ነበረ፡ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። እቲ ቓልውን ኣምላኽ ነበረ። እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ 
ነበረ። ብእኡ ዅሉ ዀነ፡ ካብቲ ዝዀነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብእኡ ዝዀነ

የልቦን። “

1ይ ዮሃንስ 5፡7-8

“ኣብ ሰማይ ዝምስክሩ ሰለስተ ኣለዉ፡ ኣቦ፣ ቃል፣ መንፈስቅዱስ ሰለስቲኦም ድማ ሓደ እዮም። ኣብ ምድሪ ዝምስክሩ ድማ 
ሰለስተ ኣለዉ፡ መንፈስ፣ ማይ፣ ደም፡ ሰለስቲኦም ድማ ኣብ ሓደ ይሰማምዑ ። ”

ምስቲ ቃል ዘለዎ ምትእስሳር ክንርእይ ይከኣለና እዩ ። ንሱ ቃል እዩ። ብስሙ እቲ ቃል እዩ ።

ኣብ ዮ ሃንስ 1፡1 “ቃል ብመጀመርታ ነበረ፡” ክብል ከሎ “ቃል” ዝብል ሓረግ መሰረቱ “ሎጎስ” ኮይኑ ትርጉሙ ድማ “ ሓሳብ ወይ ድማ ኣምር ” 
ማለት እዩ ። ስለዚ “ ሓሳብ ” ን “ ዘረባ ” ዝብልን ክልተኣዊ ትርጉም ኣለዎ። ስለዚ “ዝተገልጸ ሓሳብ” ማለት “ቃል” ወይ ድማ “ቃላት” እዩ። ደስዶ 
ኣይብልን? ዮሃንስ ሓሳብ ወይድማ ኣምር ኣምላኽ ብየሱስ ተገሃደ ኢልዎ።

ጳውሎስድማ ኣብ እብራውያን 1፡1_3 ተመሳሳሊ ነገር ይዛረብ

“ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነብያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም፡ ኣብዘን ዳሕሮት መዓልትታት ንኣና 
በቲ ወራስ ኵሉ ዝገበሮ ብእኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ( ሌጎስ) ገይሩ ተዛረበና፡ ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህርዩን ከሎ፡ 
ኵሉውን ብሓይሊ ቓሉ ጸዊሩ ኸሎስ፡ ምንጻህ ሓጢኣትና ምስ ገበረ፡ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ።

“ እዚ ማለት ኣምላኽ በቲ የሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ሰብ ተተረኸ ወይድማ ተገለጸ ማለት እዩ። የሱስ ግሉጽ ምስሊ ኣምላኽ 
ነበረ።

መሊሱ ድማ ኣብ ዮሃንስ 1፡14

“ እቲ ቓል ስጋ ዀነ፡ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸኣ ኣባና ሐደረ። ” ባዕሉ ቁምነገር ኣምላኽሲ ስጋ ኾነ ኣብ ማእኸልና ድማ ሓደረ። 
እቲ ሰብ ክበጽሖ ዘይከኣሎ ዓቢ መንፈስ_ኣምላኽ፣ ሓደ እኳ ክርእዮ ን ክበጽሖ ን ዘይከኣሎ ሕጂ ግና እነሆ ኣብ ስጋ ተገሃደ ምልኣት 
ኣምላኽ ንሰብ ብምግላጽ ፣ብምትራኽ ድማ ኣባና ተዳህሰሰ።

ዮሃንስ 1፡18

“ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን፡ እቲ ኣብ ሕቝፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ፡ ንሱ ኣግሃዶ።”

ኣምላኽ እቲ ህልውናኡ ብምኽንያትኩነታት ብዓምዲ ሓውን ደመናን ብምግሃዱ ልቢ ሰብ ዘርዕድ ዝነበረ፣ እቲ ቃላቱ ንነብያት ብምግላጽ 
ሓሳባት ልቡ ዝነግር ዝነበረ ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ ንኽትርኽ ኣማኑኤል “ ኣምላኽ ምሳና ” ኾነ። “ምትራኽ” ዝብል ቃል ካብ ናይ ግሪኽ ቃል ዝተወሰደ 
ኾይኑ ምግላጽ ፣ ምትንታን ዝብል ትርጉም ኣለዎ፡ እቲ ህያው ቃል ዝኾነ የሱስ ዝገበሮ ድማ እዚ እዩ። ንሱ ኣምላኽ ብምንባሩ ንኣምላኽ ናባና ኣቅረቦ።

ከምቲ ዮሃንስ ዝገለጾ ኣገላልጻ ገይሩ ንኣምላኽ ገለጸልና። 1ይ ዮሃንስ 1፡1_3

“እቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረ፡ ንሕና ዝሰማዕናዮ (ሎጎስ ማለት ዘረባ)፡ እቲ በዒንትና ዝርኤናዮ፡ እቲ ዝጠመትናዮ፡ 
ኣእዳውናውን ዘረምሰሳኦ፡ ብዛዕባ እቲ ቓል ህይወት፡

(ህይወት ድማ ተገልጸት፡ ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንኣና ኸኣ እተገልጸት ናይ ዘለኣለም ህይወት ርኢናያ ኢና እሞ፡) ንምስክር 
ንነግረኩምውን አሎና

ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ኺህልወኩም ኢልና፡ እቲ ዝርኤናዮን ዝሰማዕናዮን ንዓኻትኩም ንነግሮ ኣሎና። 
ሕብረትናውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱ የሱስ ክርስቶስን እዩ።“

ኣምላኽ ብትኽክል ተጋሂዲ ማለት ብስጋ ዝተገሃዶ ኣገላልጻ እዩ። “ ንዓይ ዝረኣየ ንኣቦ ረኣየ ።”

ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ እብራውያን 1፡1-3 የሱስ ግሉጽ ምስሊ ኣምላኽ ነበረ ኢልና ሓሳብ ኣቀሚጥና ኔርና። ንሱ ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ ንሰብ 
ብሰብ ይትንትን። ነገር ግን ኣብ ፍቅዲ 1ን2 ከነ ምረሉ ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ “ ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነብያት ገይሩ 
ምስ ተዛረቦም፡ ኣብዘን ዳሕሮት መዓልትታት ንኣና በቲ ወራስ ኵሉ ዝገበሮ ብእኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ” ኣብ መጽሓፍ ቅዱስኩም 
እርማትዘድልዮ ጉዳይ ክትርእዩ ኢኹም “ብ” ዝብል ቃል ትኽክለኛ ትርጉምኣይኮነን “ኣብ” እምበር “ብ” ሽዑ ድማ ብትኽክል ይንበብ። “ኣምላኽ 
ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ቃሉ ኣብ ነብያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም።” 1ይ ሳሙኤል 3፡21ለ “ እግዚኣብሄር ንሳሙኤል ብቓል 
እግዚኣብሄር ኣብ ሺሎ ይግለጸሉ ነበረ እሞ፡ ” ስለዚእዚ ነቲኣብ 1ይ ዮሃንስ 5፡7 ዘሎ “ እቲ ቃልን መንፈስን ሓደ ምዃኖም የረድእ።” የሱስ ንኣቦ 
ኣግሃዶ ማለት ቃል ንኣቦ ኣግሃዶ። የሱስ ህያውቃል እዩ። ጎይታ ይመስገን ሎሚእውን ህያውቃል ንሱ እዩ።



4ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

የሱስ ኣብ ምድሪ እንከሎ “ኣነ ኣብ ኣቦ ኸም ዘሎኹ፡ ኣቦውን ኣባይ ከም ዘሎዶ ኣይትኣምንን ኢኻ፡ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ 
ዚገብር ዘሎ እምበር፡ እዚ ንኣካትኩም ዝነግረኩም ዘሎኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኰነኩን ዝዛረቦ ዘሎኹ።” ዮሃንስ 14፡10። እዚ ቃል እዚ ትኽክለኛ 
መርትዖ ምግሃድ ናይ ኣምላኽ ማለት መንፈሱ ኣብ ወዱ ብምንባር ብቃልን ብግብርን ይገሃድነበረ። ክንመሃሮ ዝጸናሕና ኩሉቁምነገር እዚኣ እያ። እታ 
መርዓት፤ መርዓት ቃል ምስ ኮ ነት እቲ የሱ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ ግብርታት ምግባር ትኽእል። እቲ ቃል ማለት ኣምላኽ እዩ እቲ መንፈስ እውን 
ኣምላኽ እዩ። ኩሎም ሓደ እዮም። እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ተነጺሉክሰርሕ ኣይከኣሎን። ሓደ ሰብ መንፈስ ኣምላኽ እንተሃልዩ ዎ ቃል ኣምላኽ ክህልዎ 
ግድን እዩ። ምስ ነብያት ኩሎ ም ከምኡ እዩ ዝሰርሕ ዝነበረ። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝነብር ቃል ኣምላኽ ድማ ይመጽኦም ነበረ። ኣብ 
የሱስ ድማ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ መን ፈስ ብዘይ ገደብ ኣብ ልዕሊኡ ስለዝነበረ ቃል ናብኡ መጽኤ። (“ የሱስ ብግብርን ብትምህርትን ብኽልትኡ ይዓዩ 
ነበረ።” “ ትምህርተይ ናተይ ዘይኮ ነ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ እዩ ።” ግብሪሓወርያት 1፡1፣ ዮሃንስ 7፡16።)

ዮሃንስ መጥምቅ ነብይን መልእኽተኛ ናይቲ ዘመንን ከም ዝነበረ ዘክሩ። ካብ ማህጸን ኣዲኡ ሒዙ ድማ ብመንፈስ ዝተመልኤ ነበረ። ኣብ 
ዮርዳኖስ እንዳኣጥመቀ ከሎ ድማ ቃል ኣምላኽ (የሱስ) ናብኡ መጽኤ። ቃል ኩሉጊዜ ናብቶ ም ብመንፈስ ዝተመልኡእዩ ዝመጽእ። ብመንፈስቅዱስ 
ምምላእትኽክለኛ ምልክቱእውን እዚ እዩ ። የሱስ ድማ ብዛዕባኡ፦ ከምዚ በለ “ኣነ ኸኣ ነቦ ኽልምኖ እየ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዝነብር 
ካልእ መጸናንዒ ኽህበኩም እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ስለዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኾነላን እዩ።” “ቃልካ ሓቂ እዩ” ይብል እዩ 
እሞ ሓቂ እንታይ ከም ዝኾነስ ፈሊጥና ኣለና ዮሃንስ 17፡17ለ እንደገና ድማ የሱስ ኣብ ዮሃንስ 8፡43 ዝብሎ ኣስተውዒልኩምዎ ዶ? “ስለምንታይከ 
ኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ፡ ቃለይ ክትሰምዑ ስለ

ዘይኰነልኩም እዩ።“ የሱስ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ክትቅበል ከም ዘይትኽእል እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኣብዚ ፍቅዲእዚ ቃሉእውን ኣይቅበሉን ኢለ 
ወሲኸ የንብብ። ንምንታይ? ምኽንያቱብእቲቃልን እቲ መንፈስንሓደ ስለዝኾኑ። ከምቶም ነብያት ድማ መንፈስቅዱስ ዘለኩም እንተድኣኾ ይንኩም 
እቲቃል ድማ ናባኻትኩም ይመጽእ ትቅበልዎ ድማ ። ኣብ ዮሃንስ 16፡26 ”በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ

ክትልምኑ ኢኹም፡ ንስኻትኩም ኣነ ኻብ ኣምላኽ ከም ዝወጻእኩ ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምንን፡ ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም አሎ እሞ፡ ነቦ 
ምእንታኹም ኣነ ኸም ዝልምኖ፡ ኣይብለኩምን እየ። “ እነሀልኩም ክኣ ኣብዚ እውን ብምኽንያት እቲ መንፈስ እቲ ቃል ይመጽእ፡፡ እንደገና ድማ 
ዮሃንስ 16፡13 ”እቲ መንፈስ ሓቂ (ቃል) ምስ መጸ፣ ናብ ኲሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ“ (”ቃልካ ሓቂ እዩ“) ”ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ (ቃልኣምላኽ) 
እዩ ዝዛረብ እምበር (ቃል) ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም እዩ ።“ (መንፈስ ዘምጽኦ ትንቢታዊ ቃል)። ሓደ ኣጸቢቅኩም ክትርድእዎ ዝደልየኩም ነገር 
ኣሎ የሱስ ትኽክለኛ ምልክት ናይ መንፈስቅዱስ ምምላእ ብልሳን ምዝራብ፣ ልሳን ምትርጓም፣ ትንቢት ምዝራብ ብመንፈስ ምዕንዳርን ጫውጫው 
ምባልን እዩ ከምዘይበለ ኣስተውዒልኩም ሓዙ። ምልክቱ ሓቂ ምሓዝ ከምዝኾነ፣ ኣብዘመንኩም ዝግለጽቃል ምሓዝ ከምዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ 
ስለዚመርትዖኡ ቃል ምስ ምቅባል ዝተተሓሓዘ እዩ።

ርኣዩ፤ መረጋገጺ ምልክት ምምላእ መንፈስ ቅዱስ እቲ ነብዪ ስርዓት ቤተክርስትያን ከትሕዝእንከሎ ኣብዘመኑ ዝግለጽ ቃል ናይ እቲ ነብዪ 
ኣፍልጦ ምሃብን ምስዓብን እዩ። 1ይ ቆሮንጦስ 14፡37 “ሓደ ንሱ ንርእሱ ነብዪ ወይስ መንፈሳዊ ኸም ዝዀነ እንተ መሰሎ፡ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘሎኹ 
ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዛት ምዃኑ ይፍለጥ። ” ጳውሎስ ነቶ ም ካልእ ምግላጽ ኣለና ዝብሉ (ኣብ ፍቅዲ 36) “ወይስ ቃል ኣምላኽዶ ኻባኻትኩም እዩ 
ዝወጸ፧ ወይስ ኣባኻትኩም ጥራይ ድዩ ዝበጽሔ፧ ”ምልክት መረጋገጺ ብመንፈስ ዝተመልኤ ሓቀኛ ኣማኒ ሓቂ (ቃል) ንከመንጩ ዘይኮነስ ሓቂ (ቃል) 
ንኽቅበል ንኽኣምንን ኽእዘዝን እዩ።

ኣብ ራእይ 22፡17 ዘሎ ቃል ኣስተውዒልኩምሉዶ “እቲ መንፈስን እታ መርዓትን፡ ንዓ፡ ይብሉ አለዉ። እቲ ዚሰምዕውን፡ ንዓ፡ ይበል። ዝጸምኤ 
ኸኣ ይምጻእ፡ ዝደለየውን ማይ ህይወት ብኸምኡ ይውሰድ።” ሪኢኹም እታ መርዓት ልክዕ ከምቲ መንፈስ ሓደ ዓይነት ዘረባ ትዛረብ ኣላ። መርዓት 
ቃል ስለ ዝኾ ነት መንፈስ ከምዘለዋ እያ እተረጋግጽ ዘላ። ኣብ ኩለን ዘመናት ቤተክርስትያን ድማ “እዝኒ ዘላቶ መንፈስንማሕበራት ዝብለን ዘሎ 
ይስማዕ” እቲ መንፈስ ቃል እዩ ዝህብ ስለዚ እቲ መንፈስ እንተ ሃልዩካ ከምቶም መልእኽቲ ዘመኖም ዝተቀበሉ ሓቀኛ ኣመንቲ ንስኻ እውን ነቲ ቃል 
ዘመንካ ትቅበል ኢኻ።

እታ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ኣስተውዒልኩምላዶ? ደጊመ ክብለኩም፣ ሓድሕድ ዘመን “እዝኒ ዘላቶ (ብግልኻ) መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ 
ይስማዕ” ብዝብል ተመሳሳሊ መጠንቀቅታ ወይድማ ግሳጼ እዩ ዝውድእ ዘሎ፡ መንፈስ ንነፍሲወከፍ ዘመን ዝኸውን ሓቂ ስለዘለዎ ቃል እዩ ዝህብ። 
ኣብ ነፍሲወከፍዘመን ድማ ሕሩያት ኣለዉ። እቶ ም ሕሩያት ድማ እቲ ዘርኢ ኣብ ኣቶ ም ከም ዘሎ ንኸረጋግጹ “ነቲቃል ይሰምዑ” ይቅበልዎ ድማ። 
ዮሃንስ 8፡47 “እቲ ኻብ ኣምላኽ ዝዀነ ንቓል ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኰንኩምን እሞ፡ ስለዚ ኢኹም ዘይትሰምዑ። ” 
ንሳቶም ነቲ ቃልን (የሱስ) ነቲ ኣብዘመኖ ም ዝተገልጸ መልእኽትን ተቃወምዎ፣ እቶም ትኽክለኛታት ዘርኢ ግና ናይ ኣምላኽ ስለ ዝነበሩ ነቲ ቃል 
ኣምላኽተቀበልዎ። “ኲላቶም ደቅኺ

ብእግዚኣብሄር ኪምሀሩ እዮም፡ ሰላም ደቅኺውን ዓብዪ ኪኸውን እዩ። “ ኢሳያስ 54፡13። የሱስ ኣብ ዮሃንስ6፡45 ድማ ተመሳሳሊነገርገሊጹ። 
ምስቲ ቃል ምዃንካ ናይ ኣምላኽምዃንካን ብመንፈስ ዝተመላእኻ ምዃንካን እተረጋግጸሉ ምልክት እዩ። ካልእ መመዘኒ የለን።

እሞኸ ድኣ ልሳንን ትርጉሙን እቶም ካልኦት ውህበታትን እንታይ እዮም? ንሳቶም ውህበታት ምግላጽ መንፈስ እዮም ። ቃል እውን ከምኡ እዩ 
ዝምህር 1ይ ቆሮንጦስ 12፡7 ኣንብቡ “ግናኸ ንነፍሲ ወከፍ ምግላጽ መንፈስ ንጥቕሚ ይውሃቦ እዩ።” ጳውሎስ ድማ ይዝርዝሮም።

ሓደ ሰብ ብሓቀኛ መንፈስ ዝተመልአ እንተዘይኮይኑስ ከመይ ኢሉ ድኣ ውህበታት መንፈስ ዝግለጾ? ዝብል ሕቶ ከም ዘለኩምን ንኽትሓቱ ግን 
ከም ዝፈራሕኩምን ይፈልጥ እየ። ንልቢ ሰባት ከይጎድእ ኢለ ወይድማ ኣብ ልዕሊ ኣስተምህሮ ታቶ ም ምእንቲ ከይነኻኽኣሎም ኢለ እወ ትኽክል እዩ 
እንተዝብለኩም ባህ ምበለኒ ነይሩ፣ ነገር ግን ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ብሓቂ እንተዘይነግረኩም ነይረስ ባርያ ኣምላኽ ንኽበሃል ክበቅዕ ኣይምኽኣልኩን። 
ብሓቂ ከምኡ ኣይኮ ነን፣ እስኪ ህይወት በልዓም ተዓዘብዎ፤ በልዓም ሃይማኖተኛ ሰብ፣ ንኣምላኽ ዘምልኽ፣ መስዋእቲ ከመይ ከም ዝዳሎን ናብ 
ኣምላኽ ብኸመይ መልክዑ ከም ዝቀርብን ኣጸቢቁ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ነይሩ ነገር ግን ምሩጽ ዘርኢ ነብያት ስለዘይነበረ ነቲ ህዝቢ ንኸመንዝሩን 
ንኻልኦት ኣማልኽቲ ኸምልኹን ኣስሓተ ኽፍሊት ዓመጻኡ ድማ ተቀበለ። ስለዚ በልዓምሲ ውህበት መንፈስ ኣምላኽ ብትኽክል ኣይተገለጸሉን፣ ዓለም 
ካብ ዝረኣየቶም ትንቢታት እቲ ዝነጸረን ዝበለጸን ትንቢት ብኡኡ ኣይነበረን ኢሉ ክኽሕድ ዝደፍር መን ኣሎ? ይኹን እምበር መንፈስ ቅዱስ ፈጺሙ 
ነይርዎ ኣይፈልጥን እዩ። ቀያፋ እቲ ሊቀ ካህንከ ? ኣማውታ ጎይታ ትንቢት ከምዝተነበየ መጽሓፍ ቅዱስ የረድእ። ነገር ግን ቀያፋ ከምቲ ኩልና 
ንፈልጦም ስምኦን ዝበሃል ዕድመ ጸገብ ሰብኣይን ከምታ ደስ እትብል ሃና ዝብልዋ ሰበይትን ብመንፈስ ዝተመልኤ ሰብ ነይሩ ዝብል ምስክርነት 
የብልናን። ውህበትመንፈስቅዱስ ግና ብትኽክል ክጥቀመሎም ከሎ ንርእይ ኣሎ ና እሞ ኸ ድኣ ከም መረጋገጺ ምምላእ መንፈስቅዱስ ኣበይ ኣሎ? 
ፈጺሙ የለን። ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተመላእኻ እንተድኣ ኮይንካ፣ ቃል ኣምላኽ ከም መረጋገጺ ኣብ ህይወትካ ይርኤ እዩ።



5ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

እዚ ሓቂ እዚ በቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ምግላጽ ከመይ ገይረ ክርድኦን ከስተውዕሎ ን ከም ዝኸኣልኩ ክነግረኩም። ቅድሚ ምዝራበይ ግና ከምዚ 
ክብል ይደልይ; መብዛሕቲኹምሰባት ከም ነብዪ ጌርኩም ትኣምኑኒ ኢኹም። እየ ኢለ ኣይፈልጥን። ግን ትብሉ። ኩልና ከም እንፈልጦ ድማ ኣምላኽ 
ዘርእየኒ ዘበለ ራእይ ኩሉ ጌጋ ርኢናሉ ኣይንፈልጥን። ምናልባት ጌጋ ኣሎካ ዝብልእንተተረኺቡ ብዛዕባ ኡ ክፈልጥ ይደሊ እየ። እምበኣርከስ ክሳብ 
ክን ድዚ ካብ ተኸታተልኩምኒ ፣ ታሪኸይ ከዘንትወልኩም፦

ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ናብ ሕብረት ጴንጤ ቆ ስጤ ኣውያን ንመጀመርታ ጊዜ ምስ ተሓወስኩ፣ ምግላጽ ብዙሕ ልሳናትን ትርጉማት ልሳናትን 
ትንቢትን ኣብዝበ ዝሖ ጉባኤኦም ተኻፊለ ነይረ። ካብቶ ም ኣብቲስፍራ ዝነበሩ ኣሕዋት ብዝተፈለየ መልክዑ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምዝራብ 
ኣገልግሎት ልሳን ዘገልግሉ ክልተ ሰበኽቲ ነበሩ። በቲ ዝነበረ ኣገልግሎት ብጣዕሚ ተማሪኸ ስለ ዝነበርኩ ውህበታት መንፈስ ደለኹ። ምኽንያቱ 
ንዓኣቶም ቀለቤት ሓቅነት ሒዞም ስለ ዝነበሩ። ስለዚ ብዛዕባ እዞ ም ውህበታት ንኽመሃር ልባዊ ድሌት ሓደረኒ እሞ ነቶም ክልተ ሰባት ከዛርቦም 
ወሰንኩ። በቲ ኣብ ውሽጠይዝመልኤ መንፈስ ውህበት ኣምላኽ እቲ መጀመርታ ዘዛራረብኩዎ ሰብ ናይ ኣምላኽሰብ ድዩ ኣይኮ ነን ብትኽክል 
ተረዳእኹ። ምስቲ ሕያዋይ ትሑት ሓውና ቁሩብ ምስተዘራረብና ሓቀኛን ጠንካራንክርስትያን ከምዝኾነ ተረዳእኹ። ሓቀኛ እዩ። እቲ ኻልኣይ 
ዘዛራረብኩዎ መንእሰይ ከምቲ ቀዳማይ ኣይነበረን። ምኩሕን ትዕቢተኛን ነበረ። ከዘራርቦ እንከለኹ ድማ ራእይ መንፈስ ኣብ ቅድሚ ኣዒተይ 
ብዛዕባኡ ሓለፈ ጨዓይ ጸጉሪ ዘለዋ ሰበይቲ ተመርዕዩ ከምዝነበረን ሕጂ ግና ቡናዊ ጸጒሪ ምስ ዘለዋ ሰበይቲ ይነብር ከምዘሎ ን ክልተ ደቂ ድማ 
ከምዝወለደትሉን ረኣኹ። ግብዝ ሰብ እንተድኣ ክብል ደልየ ንሱ እዩ።

ርኣዩ ክነግረኩም፣ ሽዑ ሰንቢደ። ከመይከ ዘይስንብድ? ክልተ ሰባት እቲ ሓደ ሓቀኛ ኣማኒ እቲ ሓደ ግና መምሰሊ። ክልቲኦም ግና ምግላጽ 
ውህበት መንፈስ ይገልጹ ነበሩ። በዚ ምትሕልላኽ እዚ ተረበሽኩ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ድማ መልሲ ክደሊ ካብቲ ጉባኤ ወጻእኹ። መጽሓፍ ቅዱሰይ 
ሒዘ ብሕት ናብ ዝበለ ስፍራ ብምኻድ እንዳጸሌኹ ካብ ኣምላኽ መልሲ ተጸቤኹ። ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣየናይ ኽፍሊ መጽሓፍ ከም ዘንብብ 
ከይፈለጥኩ ማቴዎስ ከፊተ ከንብብ ድሕሪ ምጽናሕ መጽሓፍ ቅዱሰይ ዓጺፈ ኣቀመጥኩ። ድሕሪ ሒደት ጊዜ ንፋስ መጺኡ ዕብራውያን 6 ኸፈተ። 
ንኹሉድማ ኣንበብኩዎ ብፍላይ ግና በቲ ኣብ ዕብራውያን 6፡4-9 ዘሎ ጋሻ ፍቅዲ ተመሰጥኩ “ነቶም ሓደ ጊዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ 
ውህበት ከኣ ዝጠዓሙ፡ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስውን ዝዀኑ፡ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይሊ እታ እትመጽእ ዓለምን ከኣ ዝጠዓሙ፡ እንተ ወደቑ፡ 
ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዚሰቕልዎ ብግሁዶውን ዜላግጹሉ ስለ ዝዀኑ፡ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ኺሕደሱ ኣይከአሎምን እዩ። እታ 
ብዙሕ ጊዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባኦም ዚሐርስዋ ዚጠቅም ፍረ እንተ ሃበቶም፡ ካብ ኣምላኽ በረኸት ትረኽብ እያ። 
እሾዅን ዳንዴርን እንተ ኣብቈለት ግና፡ ንቅፍትን ጥቓ መርገምን እያ፡ መወዳእታኣውን ምንዳድ እዩ።”

መጽሓፈይ ዓጺፈ ኣቀሚጠ ኣሰላሰልኩ እሞ ተወሳኺ ሓጺር ጸሎት ጸሌኹ። መልሲ ኣይረኸብኩን። ብዘይ ገለ ጉዳይ መጽሓፍቅዱሰይ 
ኣልዓልኩ ነገር ግን ኣየንበብኩን ። ብድንገት ድማ ንፋስ ናብቲ ኽፍሊ ደጊሙ ነፈሰ እሞ ደጊሚ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ከፊቱ ምንፋሱ ገደፈ። እተን 
ቃላት ደጋጊመ ኣንበብኩወን፣ እንዳኣንበብኩ እንከለኹ መንፈስ ኣምላኽ መጸኒ እሞ ራእይ ምርኣይ ጀመርኩ። እነሆ ንጹህ ጸዕዳ ክዳን ዝተኸድነ ሰብ 
መጺኡ ገና ኣብዝተለሳለሰ መሬት ዘርኢ ምዝራእ ጀመረ። ብሩህ መዓልቲ ነበረ እቲ ምዝራእ ዘርኢ ግና ብንጉሆ ተወድኤ። ኣጋ ምሸት እቲ ጻዕዳ ክዳን 
ዝተኸድነ ሰብኣይ ምስከደ ግና እነሆ ጸሊም ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ መጺኡ ኣንጻር እቲ ጻእዳ ኽዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ ዝዘርኦ ዘርኢ ተሓቢኡ ዘርኤ። 
መዓልታት ሓሊፉ - እታ መሬት ብዝናብን ብጸሓይን ምስ ተባረኸት፡ እቲ ስርናይ ክወጽእ ጀመረ። ኣቤት ክጽብቅ! ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ግና እነሆ እቲ 
ጸህያይ ድማ ክረኣይ ጀመረ።

እቶም ስርናይን ጻህያይን ሓቢሮም ዓበዩ። ካብቲ መሬት ሓደ ዝዓይነቱ መዓድን እንዳረኸቡ ሓደ ዝዓይነቱ ጸሓይን ዝናብን እንዳተመገቡ 
ሓቢሮም ዓበዩ።

ሰማይ ነሃስ ኮነ እቶ ም ኣዝርእቲ ድማ ጠውሊጎም ክሞቱ ጀመሩ እነሆ ድማ እቶ ም ስርናይ ኣራእሶ ም ኣቅኒዖም ዝናብዝናብ እንዳበሉ ካብ 
ኣምላኽ ክልምኑ ሰማዕኹ። እቶም ጻህያይ እውን ድምጾ ምኣልዒሎም ዝና ዝናብ ምባል ጀመሩ። ሰማያት ድብንብን በለ ዝናብ ድማ ሃበ። እቶ ም ስር 
ናይ ሓይሊ ረኺቦ ም ድምጾ ም ኣልዒሎም ብኽብሪ “ጎይታ ይመስገን ጎይታ ይመስገን በሉ።” ዘገረመኒ ድማ እቶም ጻህያይ ሓይሊ ረኺቦም ብምቅናዕ 
“ሃሌሉያ ሃሌሉያ” ይብሉ ነበሩ።

ብድሕሪኡ እቲ ኣብቲ ጉባኤ ዝነበረ ሓቂ፣ እቲ ራእይ፣ እቲ ምስላ ዘራኢን ዘርእን፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ከምኡ ድማ መርትዖ ምውራድ 
ውህበት መንፈስቅዱስ ኣብ ሕውስዋስ ጉባኤ - እንታይ ከም ዝኾነ ብግልጺ ተረዳእኹ። እቲ ጻዕዳ ዝተኸድነ ዘራኢ ጎይታ እዩ፣ እቲ ጸሊም ዝተኸድነ 
ድማ ዲያብሎስእዩ፣ ዓለም ድማ ግራት እያ፣ እቲ ኣዝርእቲ ድማ ሕሩያትን ብልሹዋትን ሰባት ይውክል ነበረ። ኽልቲኦም ሓደ ምዓድን ከምኡድማ 
ዝናብን ጸሓይን ረኸቡ። ክልቲኦም ይጽልዩ ። ንሱስ ኣብ ልዕሊ ጻድቃንን ሓጢኣንን፡ ዝናብን ጸሓይን ዝህብ ኣምላኽ እዩ እሞ ኽልቲኦም ረዲኤት ኻብ 
ኣምላኽ ይረኽቡ። ምንም እኳ ተመሳሳሊ በረኸት ረኺቦ ም ዘገርም ተመሳሳሊ መንፈሳዊ ውህበታት ይሃልዎም እምበር ኣብ ሞንጎኦም እታ ዓባይ 
ኣፈላላይ ሕጂ ኣላ። ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ ዘርኢ እዮም።

እዚ ማለት ነቲ ኣብ ማቴ ዎስ 7፡21-23 ዘሎ ቃል መልሱ እዩ። “ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዚገብር እምበር፡ ጐይታይ፡ጐይታይ፡ ዚብለኒ 
ኹሉ፡ መንግስተ ሰማይ ዚኣቱ ኣይኰነን። በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት፡ ጐይታይ፡ ጐይታይ፡ ብስምካ እተነቤናዶ ኣይኰናን፧ ኣጋንንትስ ብስምካዶ 
ኣየውጻእናን፧ ብስምካስ ብዙሕ ሓይሊዶ ኣይገበርናን፧ ኪብሉኒ እዮም። ሽዑ ኣነ፡ ኣቱም ገበርቲ ዓመጻ፡ ከቶ ኣይፈልጥኩኹምን፡ ካባይ ርሐቑ፡ 
ክብሎም እየ።” የሱስ ብዛዕባ እቲ መንፈስ ቅዱስ ብደ ቂ ሰብ ዝገብሮ ግብርታት ምግባሮ ም ኣይከሓደን። እንተኾ ነ ግና ፈጺሙ ከምዘይፈልጦ ም እዩ 
ዝተዛረበ። እዚኣቶ ም ማለት ባክ (back) ብምግባር ዝወደቁ ኣይኮ ኑን። እዚኣቶ ም ኽፉኣት፣ ዳግም ዘይተወልዱ፣ ብልሹዋት ነበሩ። ዘርኢ ናይ 
ሰይጣን ነበሩ።

እነሀልኩም እምበኣር ውህበት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትካ ስለ ዝዓየየ ከም መረጋገጺ ብመንፈስ ዝተመልኤ፣ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ክኸ 
ውን ኣይኽእልን እዩ። ከምኡ ኣይኮነን ክቡራት። ዋላኳ ሓደ ሰብ ብዙሕ ህያብ መንፈስ ይሃልዎ እምበር፣ ሓቀኛ ህያብ መንፈስ መረጋገጺ ግብርታት 
እቲ ሓያል ኣምላኽ ምዃኑ ድኣ ይኣምን እምበር መረጋገጺ ምምላእ ብመንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን።

መረጋገጺ ናይ ምምላእ መንፈስቅዱስ ኣብዚ ዘመን እዚ፤ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘመን ጎይታ ዝነበረ ተመሳሳሊ እዩ፤ ንሱ ኸኣ ናይቲ ትነብሩሉ 
ዘለኹም ዘመን ወይድማ ትውልዲ መልእኽቲ ምቅባል እዩ። የሱስ እቲ ህዝቢ ቃሉ እንተተቀቢሉ ግብርታት ከም ዝስዕቡ ስለ ዝፈልጥ ከምቲ ነቲ ቃል 
ጌሩ ነቲ ተኣምራት ኣትኩሮት ኣይገበረሉን። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ እዩ።

የሱስ እዛ ድሕሪ ክልተ ሚኢቲ ዓመታት ራእይ ናይ ፉጡሞ ዝነበረት ዘመነ ጴርጋሞስ ካብ ቃል ከም እትዓሉን ናብ ዘስካሕክሕ ስሕተት ከም



6ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ትዝንብልን እቲ ጥፍኣት ድማ ናብ ጸልማት ዘመን ከም ዝመርሓን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ሰብ ካብ ኣምላኽ ዝርሕቀሉ ናይ መጀመርታ ግብሩ ካብ ቃል 
ኣምላኽ ምርሓቁ ከምዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ንቃል ምሕዳግ ማለት ንኣምላኽ ምሕዳግ እዩ። ንሱ እውን ነተን ኩለን ዘመናት ቤተክርስትያንን ነታ ኣብ 
ጴርጋሞስ ዝነበረት ቤተክርስትያንን ገዛእ ርእሱ ከቅርበላ እንከሎ “ኣነ ቃል እየ ንኣምላኽ ኣብ ሞንጎኹም እንተደሊኹምዎ ቃል ተቀበሉ። ኣብ 
ሞንጎኹምን ኣብ ሞንጎ እቲ ቃልን ዝኾነ ይኹን ሰብን ዝኾነ ይኹን ነገርን ኣይተእትዉ፣ እቲ ዝህበኩም ዘለኹ (ቃል)፣ ምግላጽ ገዛእ ርእሰይ እዩ። ኣነ 
ቃል እየ። ዘክሩ! ” ብምባል ርእሱ ይገልጽ ነበረ።

በዚ ኣብ ሞ ንጎ ና ዘሎ ቃል ሙሉእ ንሙሉእ ተነኺእና ዲና ኣይኮ ናን ኣይፈልጥን፤ ነገርግን ሓደ ሓሳብ እስኪ ክህበኩም፣ ክንጽልይ ከለና 
ብኸመይ ኢና እንጽልይ ? ብስም የሱስ ኢና እንጽልይ። እወዶ? ጸሎትኩሉ ብስሙ እንተዘይኮ ይኑ መልሲ የብሉን። ኣብ 1ይ ዮሃንስ 5፡14 “ከምቲ 
ፍቓዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተ ለመንናዮ፡ ይሰምዓና እዩ፡ እቲ ኣብኡ ዘሎና ትብዓት ድማ እዚ እዩ። ነቲ ዝለመንናዮ ዘበለ ኸም ዚሰምዓና ኻብ እንፈልጥ 
ድማ፡ እቲ ካብኡ ዝለመንናዮ ልማኖ ድሮ ኸም ዝረኸብናዮ፡ ንፈልጥ ኢና።” ይብል። ንሕና ድማ “ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ እዩ?” ኢልና ኢና 
እንሓትት። ፍቃድ ኣምላኽ እንፈልጠላ መንገዲ ሓንቲ መንገዲ ኣላ ንሳ ድማ ቃል ኣምላኽ እያ። እነሀልኩም ኣብ ደጒዓ ኤርምያስ 3፡37 “እግዚኣብሄር 
ዘይኣዘዞስ፡ እተዛረበ እሞ ዝዀነሉ መን እዩ?” ይብል። ስለዚ ኣብ ቃሉ ንዘየለ ክትቅበሉ ኣይኾነልኩምን። ካብ ቃሉ ወጻኢ ክን ሓትት ካብስሙወጻኢ 
ድማ ክንጠርዕ ኣይንኽእልን። እቲ የሱስ (ስሙ) እቲ ቃሉ (ፍቃዱ) እዩ። ንጎይታን ንቃሉን ክትፈላልይዎ ኣይከኣልን፣ ሓደ እዮም።

ቃለይ ህይወት እዩ ኢሉ እዩ እሞ ዮሃንስ 6፡63ለ ፤ እዚ ሓቲሙ ሓዲጉልና ዘሎ ቃል ድማ ክፍሊ ሂወቱ እዩ፣ ብእምነት ክትቅበሉዎ ከለኹም 
ድማ ብመንፈስ-ዝተመልኤ ህይወት ይነብረኩም። ንሱ ከምኡ ድማ እዩ። ዮሃንስ 16፡6 “የሱስ ከኣ፥ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ።” ሮሜ 8፡9ለ 
“እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዜብሉ ሰብ ግና፡ ንሱ ናቱ ኣይኰነን። ” እነሀ ንሱ መንፈስን ህይወትን እዩ። እቲ ቃል ብትኽክል ከምኡ እዩ የሱስ እውን 
ብትኽክክል ከምኡ እዩ። ስለዚ እቲ ብመንፈስ-ዝተወለደ እቲ ብመንፈስ-ዝተመልኤ ሰብ ቃል ተቀቢሉ ኣብ ከናፍሩ ክዛረብ እንከሎ ከምቲ ኣምላኽ 
ዝዛረብ ዘሎ እዩ። እምባ ኹሉ ይንቀል፡ ሰይጣን ኣብ ቅድሜኡ ደው ክብል ኣይከኣሎን።

ሽዑ ኣብቲ ሳልሳይ ዘመን እታ ቤተክርስትያን ኣብቲ ማእኸል ምግላጽ ቃሉ እንተትጸንዕ ነይራስ፡ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ኣብቲ ጸልማት ዝበሃል 
ዘመን ዝሃሰሰ ኣይምሃሰሰን ነይሩ። ሎሚ እውን እንተኾነ እታ ቤተክርስትያን ብእምነት ናብቲ ቃል እንተተመሊሳ፣ ክብሪ ኣምላኽን እቲ ዓብዪ 
ግብርታቱን ብዘይጥርጥር እንደገና ኣብ ማእኸላ ይገሃድእዩ ።

ሓደ መዓልቲ ምሸት ጎይታ እንዳደለኹ እንከለኹ፣ መንፈስ ቅዱስ ብርዐይ ኣልዒለ ክጽሕፍ ሓበረኒ። ንኽጽሕፍ ኢለ ብርዐይ ምስ ኣልዓልኩ 
መንፈስ ንቤተክርስትያን ዝኸውን መልእኽቲ ሃበኒ። ኣነ ድማ እቲ መልእኽቲ ምስቲ ቃልን እታ መርዓትን ስለዝኾ ነ ናባኹም ከምጽኦ ይፈቱ።

ክነግረኩም ዝደለኹዎ ነገር እዚ እዩ፦ ሕጊ ምፍ'ራይ፣ ብመሰረት ኦሪት ዘፍጥረት 1፡11 ዘርኢ ኹሉ በቢዓይነቱ ከፍርይ እዩ ዝተሓገገ። “ኣምላኽ 
ድማ፣ እታ ምድሪ ሳዕርን ዘርኢ ዝህብ ብቁልን፡ ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፡ ፍረ ከከም ዓይነቱ ኣብ ምድሪ ዝፈሪ ኦም ተውጽእ በለ። ከምኡ ድማ ኾነ።” 
ካብኡ ኣትሒዙ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዘርኢ ዘሎ ህይወት ፍረ ኾይኑ ኣብ ምድሪ ተገሃደ ። እዚ ተመሳሳሊ ሕጊ ድማ ኣብታ ሎ ሚ ዘላ ቤተክርስትያን 
ይሰርሕ ። ቤተክርስትያን ዝጀመረትሉ ዝኾ ነ ይኹን ዓይነት ዘርኢ በቊሉ ነቲ ዋና ዘርኢ ምምሳሉ ኣይተርፍን ዘርኡ ሓደ ስለዝኾነ። እታ ሎሚ ኣብ 
መወዳእታ ዘመን ዘላ መርዓት ቤተክርስትያን (ዘርኤ ክርስቶስ)፣ ናብኡ ኣብ እትቀርበሉ እዋን ርእ ሲ መኣዝን፣ ሕርይቲዘርኢ፣ ብልጽቲቤተክርስትያን 
ክትከውን እያ። እቶም ኣብታ መርዓት ዘለዉ ድማ ብሕብረት ምስኡ ሓደ ምእንቲ ክኾኑስ፣ ንምስሉ ክሳብ ዝመስልዎ ልክዕ ከምኡ ክመስሉ እዮም። 
ሓደ ክኾኑ እዮም። ገለጽቲ እቲ ህያው ቃል ኣምላኽ ክኾኑ እዮም። ትካላት ሃይማኖት (ዘርኢ ስሕተት) ከምዚ ኣየፍርያን። ስርዓት ሃይማኖትን 
ሕጊሃይማኖትን ምስቲ ቃል ዝተሓዋወሰ ፍረ እየን ዝፈርያ። እዚ ምትሕንፋጽ እዚ ድማ ድቃላ የፍርይ።

እቲ ናይ መጀመርታ ውሉድ (ኣዳም) ብዝሩብ ቃል ዝመጸ ዘርኢ-ቃል ኣምላኽ ስለዝነበረ ርእሱ ክፈርይን ክባዛሕን መርዓት ተውሃበቶ። 
መርዓት ዝተውሃበቶ ምእንቲ ክፋረይ እሞ ካልእ ወዲ ኣምላኽ ንኽምህርት ነበረ። ነገርግን ንሳ ወደቀት። ብምድቃል ወደቀት እሞ ናብ ሞት 
ኣብጽሓቶ።

እቲ ኻልኣይ ውሉድ (የሱስ) እውን ዝሩብ ዘርኢ-ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከምቲ ንኣዳም ዝተ ውሃበቶ መርዓት ተውሃበቶ። ነገር ግን ቅድሚ 
ምምርዓው ከምቲ መርዓት ኣዳም ዝወደቀት ንሳውን ወደቀት። ልክዕ ከምታ ሰበይቲ ኣዳም ነቲቃል ኣሚናዶ ብህይወት ምንባር ትመርጽ ወይስ በቲ 
ቃል ተጠራጢራ ትመውት ንኽትርኤ ተፈተነት። ነቲቃልተጠራጢራ ነቲ ቃል ሓደገት። ሞተትድማ።

ኣምላኽ ካብታ ሒደት ጉጅለ ሓቀኛ ዘርኢ ቃል ክርስቶስ ምስታ ፍትውቱ መርዓቱ ከዳሉእዩ ። ንሳ ድንግል ናይቃሉ እያ። ብሰብዝተሰርሑ 
ስርዓትን ሕግታትን ሃይማኖትስለዘይትኽተል ድንግል እያ። ኣብቶም ኣባላት መርዓቱን ብኣኣቶምን እቲ ተስፋ ኣምላኽ ኣብታ ድንግል ይግለጽ።

እቲ ተስፋቃል ናብ ድንግል ማርያም መጽኤ። እቲተስፋ ቃልማለት ድማ ንሱ ኣምላኽ ባዕሉ ክገሃድ ማለትእዩ። ኣምላኽ ተገሃደ። ባዕሉ 
ከምቲተስፋ ቃሉ ኣብድንግል ፈጸመ። እቲ መ ልእኽቲ ዘምጽአላ እቲ መልኣኽ ነበረ፣ እቲመልእኽቲ ግና ቃልኣምላኽነበረ። ኢሳያስ 9፡6። እቲብዛዕባኡ 
ዝተጽሓፈ ዘበለ ኹሉ ሽዑ ስለ ዝተቀበለት ኹሉተፈጸመ።

ኣባላትእታ ድንግል መርዓት ስልጣንኩሉ ናቱስለዝኾነን ርእሲ ኣካሎም ንሱ ስለዝኾነን ክፈትዉዎ እዮም። ከምቲ ክፍልታት ኣካልና ንርእስና 
ዝግዝኡ ድማ ክግዝእዎ እዮ ም።

ነቲ ኣብሞንጎ ኣቦን ወድን ዝነበረ ሕብረት ዘክርዎ። የሱ ካብ ኣቦ ሓደ ነገር ቅድሚ ምርኣዩ ምንም ኣይገብርን ነበረ። ዮሃንስ5፡19። እዚ 
ውህደትእዚ ድማ ኣብ ሞንጎ እቲ መርዓውን መርዓቱን ክህሉእዩ ። ቃል ህይወቱ የርእያ እሞ ትቅበሎ፣ ኣይትጠራጠሮን ድማ። ስለዚ ዝጎድኣ የለን። 
ሞት እውንእንተኾነ። እቲ ዘርኢ ካብ ተተኽለስ፣ ዝናብ ከዕብዮ እዩ ። ምስጢር ናይዚድማ እዚእዩ ፦ እቲ ቃል ኣብታ መርዓት እዩ ዘሎ (ከምቲ ኣብ 
ማርያም ዝነበረ)። በቲ ቃሉእንታይ ክገብር ከምዝደሊ ስለ እትፈልጥ እታ መርዓት ኣእምሮ ክርስቶስ ኣለዋ። “ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል” ዝብል 
ጭርሖ ስለ ዝሓዘት እቲ ትእዛዝ ቃል ዝእዝዞ ነገር ብስሙ ትገብር ሽዑ እቲ ቃል በቲመንፈስ ህይወት ይዘርእእሞ ይከናወን። ከምቲ ተዘሪኡ 
ማይዝረኸበ ዘርኢ ዓላማኡ ብምስራሕ ናብ ምሕፋስ ይበጽሕ።

እቶም ኣብታ መርዓት “ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል” ዝብል ሓቂ ስለ ዝሓዙ ፍቃዱ ካብ ምግባር ወጻኢ ካልእ ንኽገብሩ ዝረተዖም የለን። ወይ 
ድማ ጸጥ ይብሉ። ግብርታቱ ብምግባር ቃሉ ኣብ ልዕሌኦም ዝመልእ ኣምላኽ ባዕሉ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ኣብ ምድሪ እንከሎ እቲ ክሰርሖ ዝመደቦ 
ምኽሩ ስለዘይፈጸመ ብኣኣን ኣብኣን ማለት ኣብታ መርዓቱ ይፍጽሞ። እቲ ኣብዚ ዘመን ክፍጽሞ ዝግባእ ሒደት ግብርታቱ ሽዑ ንኽፍጽም ጊዜኡ ከም 
ዘይነበረ ኣጸቢቃ ትፈልጥ እያ። ስለዚእቲ ሽዑ ንምዱብ ጊዜ ዘቀመጦ ግብርታቱ ሕጂ ክመልእ እዩ።



7ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ስለዚ ሕጂ ከም ኢያሱን ካሌብን ጸኒዕና ደው ንበል። ከምቲ እታ ተስፋምድሪ ዝወረሱዋ እታ ናትና ተስፋ ድማ እነሆ ቀሪባ ኣብ ማዕዶ ኣላ። 
ኢያሱ ማለት “ያህዌ መድሓኒ” ማለት እዩ። ንሱ ከምቲ ጳውሎስ ኣብ መጀመርታ ዘመን መራሒ ቤተክርስትያን ዝነበረ ንሱ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን 
ዝግለጽ መራሒ ቤተክርስትያን እዩ ዝውክል። ካሌብ ድማ ነቶም እሙናትኮይኖም ምስ ኢያሱ ዝወገኑ እዩ ዝውክል። ጎይታ ንእስራኤል ከም ድንግል 
ብቃሉ ከመይ ከም ዘጀመራ ዘክሩ፣ ነገር ግን ከምቲ ንሳ ካልእ ነገር ዝተመነየት እታ ኣብ ዘመን-መፈጸምታ ዘላ ቤተክርስትያን እውን ከምኡ እያ። 
ኣምላኽ እቲ ምዱብ ጊዜኡ ክሳብ ዝኣክል ናብቲ ንእስራኤል ተስፋ ዝሃባ ምድሪ ከም ዘየእተዋ ኣስተውዕሉ። ምናልባት እቶም ህዝቢ ንእያሱ ነቲ 
መራሒ ከምዚ ብምባል ጸቅቲ ገይሮምሉ ይኾኑ “ ኦ - ኢያሱ እታ ምድሪ ናትና እያ እሞ ንኺድ ንውረሳ። ኢያሱ በቃ ወዲእኻ እኮ፣ ዕላማኻ ዝሰሓትካ 
ትመስል፣ ከምቲ ቀደም ዝነበረካ ሓይሊ ሕጂ የብልካን። ቀደም ካብ ኣምላኽ ትሰምዕ እሞ ፍቃድ ኣምላኽ ትፈልጥ ሻቡ ድማ ፈጣን ውሳኔ ትውስን 
ነበርካ። ገለስ ኴንካ ኣለኻ።” ነገርግን ኢያሱ ልኡኽ-ኣምላኽ ዝኾነ ነብዪ ነበረ ስለዚ ነቲ ተስፋታቱ ተጸበየ። ቆራጽ-ውሳኔ ክሳብ ዝቅበል ተጸበየ፣ ቃል 
ሓልዪ ብምጽናሑ ድማ ኣምላኽ ምሉእ ምርሒት ኣብ ኢዱ ኣንበረሉ። ኣምላኽ ንእያሱ እምበር ነቶም ካልኦት ኣይኣምኖምን። ሕጂ ድማ ኣብዚ 
መወዳእታ ዘመን ከምኡ ይድገም። ተመሳሳሊ ጸገም ተመሳሳሊ ጸቅጢ።

ኣብ ሙሴ እንርእዮ ኣብነታት ንውሰድ። እዚ ብጽኑዕ ቅብኣት ቅቡእ ዝኾነ ነብዪ እዚ ንዘርኢ ኣብርሃብ ካብ ጽንዓት ባርነት ግብጺ ከናግፎ ም 
ኣብ ምድብቲ ሰዓት ተንስኤ። ብዛዕባ ቃላት ንኽሟገት ኣብ ግብጺ ኣይጸንሐን ከምኡ ውን ንኸሃናት ትኹረት ኣይሃበን። እቶም ህዝቢ ንኽቅበልዎ 
ዱሉዋት ኽሳብ ዝኾኑ ኣምላኽ ጸዊዕዎ ነበረ እሞ፣ ኣብ ምድረበዳ ጸንሐ። እቲ ምድንጓይ ካብ ሙሴ ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ንሙሴ ክቅበል ድልዊ 
ስለዘይነበረ እዩ። ሙሴ ዝርድእዎ መሲልዎ ነይሩ ነገርግን ክርድእዎ ኣይከኣሉን።

እቲቃል ኣምላኽ ዝመጽኣሉ ኤልያስ እውን እነሆ ከምኡ፤ ሓቂ እንዳሰበኸ ክሕይል እንከሎ እቶም ተኸተልቲ ኤልዛኤል ኣሜሪካ ነቲ ቃል 
ኣይተቀበልዎን ጎ ይታ ድማ ነቲ ነብዪ ካብ ተልእኾ ኡ ጸውዖ እሞ ነቶ ም ነቲ ነብይን ነቲ ጎይታ ዝሃቦ መልእኽትን ዘይተቀበሉ ትውልዲ ብፌራ ወቅዖ። 
ኣምላኽ ናብ በረኻ ጸውዖ፤ ንጉስ ጸዊዕዎ ምውጻእ ኣበየ ከእምንዎ ዝሞ ከሩ ኹሎም ሞቱ። ነገር ግን ጎይታ ነቲ እሙን ነብዩ ካብ ምሕባእ ንኽወጽእ ጸ 
ውዖ፣ ንእስራኤ ል ድማ ቃል ኣምላኽ ኣምጽአ።

ቀጺሉ ድማ እቲ ኣብ ዘመኑ ሓያል ነብዪ ዝነበረ እሙን ሓባ'ሪ ክርስቶስ ዝኾነ ዮሃንስ መጥምቅ መጸ። ናብ ቤት ትምህርቲ ኣቦኡ ናብ ቤት 
ትምህርቲ ፈሪሳውያን ኣይተሓወሰን - ናብ ገለ ትካላት ሃይማኖት እውን ኣይኣተወን፤ ነገርግን ብኣምላኽ ተጸዊዑ ስለዝነበረ ናብ ምድረበዳ ወጸ። ጎይታ 
መሲሕ ተገሊጹ ዝብል ኣዋጅ ኣትሒዙ ኽሳብ ዝልእኾ፡ናብ ምድረበዳ ወጸ።

ሕጂ እምበኣር፣ ቃላዊ ዝኾነ መጠንቀቅታ ንግበር ሕጂ፤ ጎይታ ንሙሴ ኣብ ዘመኑ ብሓይሊ ምስገለጾ ዶ'ይኮነን ቆራሕ ተንሲኡ ነቲ ብርቱዕ ነብዪ 
ክቃወም ዝጀመረ? ልክዕ ከም ሙሴ ህዝቢ ንኽመርሕ ማዕረ ምግላጽ ከም ዘለዎን ኩሉ ካብቲ መሎኮታዊ ምግላጽ ከም ዝተማቀለን ክካታዕ ቀረበ። 
ንስልጣን ሙሴ ኣይተቀበሎን። ሽዑ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ነቲ ትኽክለኛ ቃል ሰሚዖም ትኽክለኛ ነብዪ ማለት ብኣምላኽ ዝተረጋገጸ ነገር ዘለዎ 
ከም ዝኾነ ድሕሪ ምፍላጦም፣ ምስ ቆራሕን ምስቲ ጥቅማዊ ኣዘራርባኡን ተሓበሉ። ቆ ራሕ ቃልኣምላኻዊነብዪ ኣይነበረንእንተኾነ ግና እቲ ህዝቢ ምስ 
መራሕቶ ም ተኸተልዎ። ሎሚ ሎሚ ዘለዉ ወንጌላውያን ከም ቆራሕ ወርቃዊ ምራኽ ዝቀጥቀጡ ኣለዉ። ከምቲ ቆራሕ ነቲ ህዝቢ ሓላይ መሲሉ 
ዝተርኣዮ ም እዚኦም ድማ ነቲ ህዝቢ ሓላያት ክመ ስሉ ኣብ ግምባሮ ም ደም ኣብ ኣእዳዎ ም ዘይቲ ኣብ መድረኾም ድማ ሓዊ የዳልዉ። ደቂ ኣንስትዮ 
ኽሰብካን ጸጉረን ክቁረጻን ሓጸርቲ ኽዳን ተኸዲነን ዕርቃነን ክወጽኣን ይሓድጉወን እሞ ምእንቲ ድጋሞ ምን ስርዓቶ ምን ድማ ንቃል ኣምላኽ 
ይተሓላለፉ። እንታይ ዓይነት ዘርኢ ኣብ ውሽጦ ም ከም ዘሎ እዩ ዘረድእ። ነገር ግን ኩሉ እቲ ህዝቢ ንቃል ኣምላኽ ሓዲጉ ኣብ ልዕሊ ሙሴ 
ኣይዓመጸን። ኣይኮነን። እቶ ም ሕሩያት ምሱ ነበሩ። ሎሚ ድማ ኣብዚ ዘመን እዚ ተመሳሳሊእዩ ። ብዙሓት ነቲ ቃል ይቃወሙዎ ሒደት ግና 
ይስዕብዎ። ነገር ግን እቲ ምስላ ስርናይን ክርዳድን ዘክሩ፡ እቲ እንክርዳድ ንምቅጻል ናብ ሓደ ክእከብ እዩ፡ ኩለን እተን ከሓድቲ ኣብያተ ክርስትያናት 
ነቲ ሓዊ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ ክዳለዋስ ቀስ ብቀስ ናብ ሓደነት ይእከባ ኣለዋ። እቲ ስርናይ ግና ናብ ጎይታኡ ይእከብ።

ሕጂ ኣስተውዒልኩም ክትከታተሉኒ እሞ ነዚ ክትርእይዎ ይደልየኩም። ከምቲ ኣምላኽ ብተስፋ ቃሉ ዘተስፈወና ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ኣብ 
ዘመን መፈጸምታ ከም ዝፍጸም ተዛሪቡና ኣሎ። እወ በቲ ብመንፈስ-ህያውዝኾነ ቃል ብነብዩ ሚልክያስ ዝተብሃለ እዩ እሞ ከምኡ ክኸውን እዩ ። 
የሱስ ብዛዕባኡ ኣረጋጊጹ ኣሎ ። ክርስቶስ ዳግም ቅድሚ ምምጻኡ ዝከናወን ኩነት እዩ። የሱስ ክመጽእ እንከሎ ኩሉ ቃላት ክፍጸሙ ግድን እዩ። 
መልእኽተኛ ትንቢተ ሚልኪያስ ክግለጽ እንከሎ ምልኣት ቤተክርስትያን ኣህዛብ መወዳእታ ክበጽሕ እዩ።

ምስቲ ቃል ማዕረ ክኸውን እዩ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳብ ራእይ ምስቲ ቃል ትኽክል ክኸውን እዩ። በቲ ዘረኢናይቲ ተመን ጀሚሩ ክሳብ እቲ 
ዳህረዋይ ዝናብ ናይ መወዳእታ ዘመን መልእኽቲ ክሰብኽ እዩ፤ ትካላት ሃይማኖት ግና ክቃወማኦ እየን።

ክኸውን ኣለዎ፡ ምኽንያቱ ካብ ዘመን ኣኽዓብ ጀሚሩ፡ ታሪኽ ርእሱ ይደግም ኣሎ። እቲ ብዘመን ኣኽዓብ ዝነበረ ታሪኽ እስራኤል እቲ ኣብ 
ሚልኪያስ ዘሎ መልእኽተኛ ምስ ምምጻኡ ተተሓሒዙ ኣብ ኣሜሪካ ይድገም ኣሎ። ከምቲ እስራኤል ብነጻነት ኣምላኻ ከተምልኽ ካብ ግብጺ ዝወጸት 
እሞ መንግስታት ኣፍሪሶም ከምዳዊትን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ነገስታት ኣንጊሶም ንኣኸኣብ ንኽነግስ ዙፋን ሂቦም ብምኽሪ ኤልዛቤል ንኽምራሕ ዝገበሩ፤ 
ኣሜሪካ ድማ ተመሳሳሊ ታሪኽ ትደግም ኣላ። ኣቦታትና ካብ ዝነበርዎ ምድሪወጺኦም ንኣምላኽ ብነጻነት ከምልኹ ናብዛ ምድሪ እዚኣ መጹ፤ ነቶም 
ኣብዛ ምድሪዝነበሩ ኣባሪሮ ም ድማ ሰፈሩዋ፣ ሓያል መንግስቲ ብምትካል ድማ ከምበዓል ዋሺንግተንን ሊንከንን ዝኣመሰሉ ሓያላት መራሕቲ ተንስኡ። 
ድሕሪ ቅሩብ እዋን ግና ከም በዓል ካሊበርዝኣመሰሉ ድኹማት ከም ኣክኣብ ዙፋን መንግስቲ ሓዘ እሞ ዝባኑ ኤልዛቤል ክትመርሖ ፈቀደ። ስለዚእቲ 
መልእኽተኛ ሚልኪያስ ኣብ ከምዚ ዘኣይነቱ ጊዜ እዩ ክገሃድ ዝግበኦ። ኣብቲ ዳሕረዋይዝናብ ድማ ምርኢት ውድድር እምባ ቀርሜሎስ ክኽውን እዩ 
። ኣብቲ ቃሉ መታን ክትርድእዎስ እዚ ኣስተውዕሉሉ፤ ዮሃንስ ናይ ሚልኪያስ 3 ሓባ'ሪ ነበረ። እቲ ቀዳማይ ዝናብ ዘርአ እሞ፣ እቶም ኣብ ዘመኑ 
ዝነበሩ ትካላት ሃይማኖት ኣይተቀበልዎን። የሱስ ድማ ደዲሕሪኡ ምርኢት እምባ ደብረዘይቲ ኣርኣየ። እቲ ካልኣይ ሓባ'ሪ ድማ ዳሕረዋይ ዝናብ 
ክዘርእ እዩ እሞ እቲ ውድድር ኣብ ሞንጎ ትካላትን ስራዓታተምን ክኸውን ከሎ የሱስ ግና ቃሉ ንኸቃንዕን ንመርዓቱ ብንጥቀት ክወስድን ክመጽእ 
እዩ። እቲ ቀዳማይ ውድድር ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ነበርእቲካልኣይ ድማ ኣብ ደብረ ዘይቲ እቲ ሳልሳይ ግና ኣብ እምባ ጽዮን ክኸውን እዩ።

ንብዙሓት ሰባት ሙሴ፣ ኤልያስ፣ ዮሃንስ ካብ ሰብ ተፈልዮም ዝተነጸሉ ባህሪ ኣነባብራኦም ሕቶ እዩ ዝፈጥረሎም እዩ። መልእኽትታቶ ም 
ስለዝተነጽገ ምዃኑ ኣይርድኦምን። ነገርግን እቲ ዘርኢ ተዘሪኡ እቲ ዝትከል ተተኺሉ ስለዚ ፍርዲ ይስዕብ። ዕላማኦም ከም ምልክት ኣብቲ ህዝቢ 
ኣገልገልዎ። ስለዚ ፍርዲ ድማ ይስዕብ።

ብመሰረት ራእይ13፡16 እታ መርዓት ስብከት ንኽትሰብኽ ፍቃድ እትረኽበሉ መንገዲ ምስሊ እቲ ኣራዊት ኣብ ኢድ ወይድማ ኣብ ግንባራ 
እንተተቀቢላ ጥራይ ስለ ዝኾነ ስብከታ ደው ከም እተብል ይኣምን እየ። እቶ ም ካልኦት ትካላት ሃይማኖት ድማ ወይ ብግዲ ደው ከብሉ ክግደዱ 
ወይድማ ነቲ ምስሊ ኣራዊት ክቅበሉ እዮም። ብድሕሪኡ ድማ እቲ ገንሸል ነታ መርዓቱ ክመጽኣላ ነታ ኣመንዝራ ድማ ክፈርዳ እዩ።
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ሕጂ ዘክሩ ሙሴ ንሓደ ውሱን ስራሕ ክሰርሕ ዝተወልደ ነበረ ይኹን ድኣ እምበር ነቲ ስራሕ ክሰርሓሉ ዘኽእሎ ውህበት ከይተቀበለ ነቲ ስራሕ 
ክሰርሕ ስለዘይከኣሎ፣ ክሳብ እታ ኣምላኽ ዝመደባ ምድብቲ መዓልቲ እትመጽእ ናብ ምድረበዳ ክኸይድ ይግብኦ ነበረ። ጎይታ ንሙሴ መሊሱ ቅድሚ 
ምልኣኹ፣ እቲ ህዝቢ ናይ ህይወት እንጀራ ክልምን፣ ፈርኦን ድማ ናብ ዙፋኑ ክድይብ ነበሮ። ኣብ ዘመንና እውን ሓቂ እዩ።

ኣብ ዘመንናኸ እንታይ እዩ ዘለና ? ትውልዲ ኹሉ ደላይ ተኣምር ኮይኑ ካብ ሓቂ ቃል ብምርሓቅ ኣሰራርሓ መንፈስ ኣምላኽ ምርዳእ ክሳብ 
ዝስእን ብዙሓት ሰባት ተኣምራት ይሰርሑ ኣለዉ። ጥራሕ፣ተኣምር ይኹን እምበር ቃል ዝደለየ ይበል ደምን፣ ዘይትን፣ ሓውን እንተርእዮም ባህ 
እንዳበሎም ቃል ኣምላኻዊ ንዘይኮኑ ምልክታት ከይተረፈ ድጋፎ ም ይህቡ ኣለዉ። ኣምላኽ ግን ነዓና ቀደም ኣብ ማቴዎስ 24 ኣቀዲሙ ኣጠንቂቁና 
ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዘመን ክልቲኦም መንፈስ ካብ ምምስሳሎ ዝተለዓለ ኩሉ ከምዝስሕት፣ እቶም ሕሩያቱ ጥራይ ከምዘይታለሉ ይዛረበና።

ነቲ መንፈስ ብኸመይ ኢኹም እተለልይዎ? በቃ ንኽትፍትንዎም ቃል ሃቡዎም። እቲ ቃል ሓቂ ምዃኑ እንተዘይኣሚኖም ካብቲ ኽፉእ 'ዮም። 
እቲ ኽፉእ ከምቲ ነተን ክልተ መራዕውቲ ዘስሓተን፣ ነዛ መርዓት መወዳእታ ዘመን ድማ ምስ ሃይማኖታዊ ስርዓትን ድግምትን ብምድቃልን ካብ ቃል 
ወጺኣ ናብ ዝጥዕማ ምልክታት ክትጥወይን ብምፍታን ከስሕታ ይሙክር። ነገር ግን ጎይታ ተኣምራት ቅድሚ ቃሉ ፈጺሙ ሰሪዑ ኣይፈልጥን። ከምቲ 
ኤልያስ ብመሰረት ቃል ጎይታ ነታ ሰበይቲ ኣቀዲማ ክትስንክተሉ ዝኣዘዛ ተኣምር ኩሉ ጊዜ ድሕሪ ቃሉ እዩ። ከምቲ ቃል ዝብሎ ገይራ ድማ ምስ 
ሰርሐት እቲ ተኣምር መጸ። መጀመርታ ናብቲ ቃል ምጹ እሞ ብድሕሪኡ ተኣምር ርኣዩ። እቲ ዘርኢ ቃል በቲ መንፈስ 'ዩ ዝጉልብት።

ከመይ ኢሉኸ ካብ ኣምላኽ ዝተለኣኸ መልእኽተኛ ቃል ኣምላኽ ፍእቁ ክሒዱ ፍርቁ ዝኣምን? እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ሓቀኛ ነብዪ ናይ 
ኣምላኽ፣ ብዘሎ ቃል ኣምላኽ ኩሉ እዩ ዝእውጆ ። ቃላቱ ከምቲ ኣቱም ዉሉድ ኣትማን እንዳበለ ዝጽውዕ ቃል ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ሓያል ቃል ስለ 
ዝኾኖም ትካላት ሃይማኖት ይጸልእዎ። እቶም ኣቀዲሞም ዝተመደቡ ግና ንንጥቀት ርእሶ ም የዳልዉ። እቶ ም ንጉሳዊ ዘርኢ ኣብርሃም፣ ምስኡ ሓቢሮ 
ም ኣቀዲሞም ዝተመደቡ ስለዝኾኑ ኣብቲ ቃል ከም ናይ ኣብርሃም ዝኣመሰለ እምነት ኣለዎም።

መልእኽተኛ ናይ መወዳእታ ዘመን በቲ ኣምላኽ ዝመደቦ ሰዓቱ ክመጽእ እዩ። እስራኤል ናብ ስፍራኣ ተመሊሳ ማለት መወዳእታ ዘመን ከም 
ዝኣኸለ ንኹሉ የፍልጥ። ስለዚ ድማ ከም መሰረት ትንቢተ ሚልኪያስ ክገሃድእዩ። እንተኣስተውዒልናሉ ንቃል ዝተወፈየ እዩ። ምልክት ሓበሬታኡ( 
ኣብ ራእይ 10፡7 ተጠቂሱ ይርከብ)፣ ኣምላኽ ድማ ኣገልግሎ ቱ ከረጋግጸሉእዩ ። ከምቲ ኤልያስ ዝሰበኾ ገይሩ ነቲ ሓቂ ይሰብኮ ብድሕሪኡ ድማ 
ንምርኢተ ሓይሊ ጽዮን ይዳሎ።

ሰባት ሓቂ ናይ ቃል ኣምላኽ ዝተምሃሩሉ ናይ ባዕላቶም መንገዲ ስለዘለዎ ም ብዙሓት ኣይክርድእዎን 'ዮም። ኣንጻር እቲዝተመሃርዎ መንገዲ 
ክመጽእ ከሎ ኣይኣምንዎን። ሓደ ሓደ ሓቀኛ ኣገልገልቲ ከይተረፉ ብዛዕባኡ ካብቲ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ንብዙሕ ዘመናት ብመታለልቲ ዝተበላሸወ 
ዝተለዓለ ነቲ መልእኽተኛ ብጌጋ ርድኢት ክርድእዎ እዮም።

ነገርግን እዚ ነብዪ እዚ ክመጽእ እዩ ከምቲ ቀዳማይ ሓባ'ሪ “ እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘወግድ ገንሸል ኣምላኽ ” ኢሉ ዝኣወጀ፣ ንሱ እውን 
ብዘይጥርጥር “ እነሆ ገንሸል ኣምላኽ ብክብሪ ይመጽእ ኣሎ ” ብምባል ክእውጅ እዩ። ከምቲ ዮሃንስ ነቶ ም ሕሩያት መልእኽተኛ ከምዝነበረ እዚ ናይ 
መወዳእታ ድማ ነቶም ሕሩያትን ብቃል-ዝተወልዱ መርዓትን መልእኽተኛ እዩ።

ሙገሳ ክርስቶስ ንቤተክርስትያን

ራእይ 2፡13 ኣበይ ከም እትነብር፡ ማለት ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዝፋን ዘለዎ ምዃኑ እፈልጥ አሎኹ እሞ ንስመይ ኣጽኒዕካ ሒዝካዮ አሎኻ፡ ኣብቲ 
ሰይጣን ዚነብረሉ፡ ንኣንቲጶስ፡ ነቲ እሙን ምስክረይ፡ ኣብ ማእከልኩም ብዝቐተልዎ መዓልትታት እኳ ንእምነተይ ኣይከሐድካያን።

“ግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ” ዝብል ደሃይ ነቶም ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ሓድሕድ ትውልዲ ርክብ ዘለዎም ሾብዓተ መልእኽተኛታት ዝተኣወጀ 
ደሃይ እዩ። እዚ ደሃይ እዚ ግና ነቶ ም ክልተ ጉንዲታት ክርስትና (ሓቀኛን፣ ሓሰውትን) ደስታን ስንባደን ዝፈጥር ደሃይ እዩ። ነቶም ቀዳማይ ጉጅለ 
ደስታን ፍሰሃን ነቶም ካልኦት ድማ ስንባደ ዝፈጥር ቃል እዩ። ዋላኳ ምድሓንና ብጸጋ እንተኾነ፣ እቲ ትኽክለኛ ምድሓንና ግና ንኣምላኽ ባህ ዘብሎ 
ስራሕን ግብርን የፍርይ 'ዩ። 1ይ ዮሃንስ 3፡7 “ደቀየ፡ ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም። ከምቲ ንሱ ጻድቕ ዝዀነ፡ እቲ ጽድቂ ዚገብር (ግብሪ) ከኣ ጻድቕ እዩ። ” 
እዚ ፍቅዲ እዚ ገለነገርስ ማለት 'ዩ እንተድኣ ኢልና፣ እዚ ማለት ሰብ ዝገብሮ ግብሪ እንታይነቱ ንሱ እዩ። ያዕቆብ 3፡11 “ወይስ ዔላዶ ኻብ ሓንቲ 
ዓይኒ ማይ ጥዑምን መሪርን ማይ ትፍልፍል እያ?” ሮሜ 6፡2 “ያእ ኣይፋልናን። ንሕና ኻብ ሓጢኣት ዝሞትና፡ ከመይ ኢልና ሕጂ ኣብኡ ኽንነብር፧” ፣ 
ማቴዎስ 12፡33-35 “ኦም ካብ ፍሪኡ ይፍለጥ እዩ እሞ፡ ነቲ ኦም ጽቡቕ ግበርዎ፡ ፍሪኡ ድማ ጽቡቕ፡ ወይስ ነቲ ኦም ክፉእ ግበርዎ፡ ፍሪኡ ድማ 
ክፉእ። ኣቱም ውሉድ ኣትማን፡ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ይዛረብ እዩ እሞ፡ ክፉኣት ክነስኹምከ፡ ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ፧ እቲ 
ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውጽእ። ክፉእ ሰብ ከኣ ካብቲ ኽፉእ መዝገብ ልቡ ኽፉእ እዩ ዜውጽእ።” ስለዚ ሰብ ካብ ቃል 
ዝተወለደ እንተድኣ ኾይኑ ፍሬኡ ድማ ቃል 'ዩ። (“ብህያው ንዘለኣለም ብዚነብር፡ ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር፡ ካብ ጠፋኢ ዘርኢ 
ኣይኰንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩም።” 1ይ ጴጥሮስ 1፡3) ፍሬታትን ግብርታትን ህይወቱ እቶት ወይድማ ምህርቲ ናይ'ቲ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ 
ዘርኢ 'ዩም። ስለዚ ድማ ግብርታቱ ቃል ኣምላኻዊ ይኸውን። ኦ! ኣታ እዚ ሓቂ እዝስ ነታ ዘመን ጴርጋሞስ ከመይ ዝኣመሰለ መኽሰሲኣ ክኸውን እዩ። 
እነሆ እቲ መወዳድርቲ ዘይብኡ ክልተ ዝኣፉ ሰፍፊ ዝሓዘ፤ ቃል ኣምላኽ። ስለዚ ቃል ኣብ መወዳእታ ዘመን ክፈርደና 'ዩ። ብርግጽ ንሱ ቃል ኣምላኽ 
ህያውን መስለጥን እዩ እሞ፡ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዚበልሕ እዩ፡ ነፍስን፡ መንፈስን፡ መፈላልዮን ኣካላትን ኣንጕዕን ክሳዕ ዚፈላሊ ዚሰጥም፡ ኣብ 
ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከኣ ዚፈርድ እዩ'ሞ ሕጂውን ይፈርድ ኣሎ። ንኽብሪ ኣምላኽ ድማ ኣብ ቅድሚ ኹሉ ሰብ ዝንበቡ ግሉጽ ደብዳቤ ይገብረና።

“ግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ” ስለዚ ሰብ ንኣምላኽ ባህ ከም ዘብሎ እንተፈርሀ ነቲ ቃል ክፍጽሞ ንገርዎ። ምናልባት ድማ ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ 
ከምዘይ ኽእል እንተመሰሎ “ኣቱም እሙናት ባሮት” ነቲ ቃል ከም ዝፍጽሞ ግበርዎ እሞ፣ ብርግጽ ቃል ምስጋና ምስካዕ ኽከኣሎ እዩ። ቃል ኣምላኽ 
ቀደም ሚዛን ሕጂውን ሚዛን 'ዩ፡ ኻልእ መዐቀኒ ኻልለ ኣድማስ የለን። ከምቲ ምድሪ ኹላ በቲ ሓደ የሱስ ክርስቶስ እትፍረድ፡ ማለት ድማ በቲ ቃል 
ክትፍረድ 'ያ። ምናልባት ሓደ ሰብ ግብርታቱ ክመዝን እንተደለየ ከምቲ ምኽሪ ያዕቆብ ይግበር ፡ “ ናብ መስተዋት ቃል ኣምላኽ ይመልከት።”

“ግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ” ኣብ ማእኸሎም ምስ ቃሉ ደው ኢሉ በቲ ዝመስረተሎም ንድፊ ብርሃን፣ ህይወቶም ክመዝኖ እንከሎ ባህ ከይ በሎ 
ኣይተርፍን ምኽንያቱ ከምቶ ቅድሜኦም ዝነበሩ ስቃይ ናይቶም ኽፉኣት እንዳተጻወሩ ኣብ እምነት ጎ ይታ ንኽትከሉ ሕጉሳት ስለዝነበሩ። ንጎ ይታ 
ኸገልግልዎ ብዙሕ ጸበባ ዘለዎ ጊዜ እኳ እንተኾነ ብሓቅን ብመንፈስን የገልግልዎ ን የምልኽዎ ን ነበሩ። ጉንዲ ሓሶት ግና ከምኡ ኣይነበሩን። ነቲ ኣብ 
መሰረት ናይ ቃል ዝተመስረተ ህይወት ክሒዶም ካብቲ ቃል እንዳረሓቁ ኸዱ። እቲ ግብርታቶም ካብ ቃል ርሒቆ ም ክንደይ ከምዝጠሓሉ የረድእ።

ንስመይ ኣጽኒዕኻ ሒዝካዮ ኣሎኻ፡



9ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል አሎካ፡ “ናብ መን እሞ ኽንከይ?” መኻን ናብራ ከይንነብር ብምባል ብነሲባዊ ምፍርራሕ ዘይኮነስ በቲ ምስኡ 
ዝነበሮም፡ ዋሕሳዊ ምትእስሳር መንፈስ፣ ኣብ ጽንዓት ሓይሉ ንኽተሩ ስለዝገበሮ ም፣ ቀደም ጸኒዖም ሕጂ ውን ይጸንዑ ኣለዉ። “ክርስትያን” ተባሂሎም 
ንኽጽውዑ ዝገብሮም ርግጸኛ ፍልጠት ስርየት ሓጥአት ስለዝነበሮም፣ ንክርስትናኦም ምስክርነት ነበሮ። ስሙ ልዕሊ ኹሉ ኣስማት ልዕል ዝበለ ስም 
ምዃኑ ስለዝፈልጡ፣ ነቲ ስሙ ይንብርከኹ ብኣንደበቶ ም ድማ ንስሙ ይምስክሩ። ዝገብርዎ ዘበለ ኹሉ ብስም ጎይታ የሱስ ይገብርዎ ነበሩ። በቲ 
ሽም ስለ ዝተሰየሙ ካብ ኩሉ ኽፉእ ሪሒቆም ተስፋ ትንሳኤኡ እንዳኣቋመቱ ምእንቲ እቲ ስሙ ንሞት ዝተዳለዉ ኾኑ።

ኣታ ዉሉድ ሓዘን ዉሉድ መርገም

ሽም ጎይታ የሱስ ውሰድ ኣይትሕመም

ከጸናንዓካ ሓጎስ ክህበካ

ኣጽኒዕኻ ሓዝ ናብ ዝኸድካ ኬድካ

ክቡር ሽም ምቁር ጠዓማይ

ተስፋ ምድሪ ሓጎስ ሰማይ

ኣብ ካልኣይ ክፍለዘመን እተን “ ኣቦ፣ ወዲ፣ መንፈስቅዱስ” ዝብላ ቃላት ተለሚደን ስለዝነበራ፤ “ ስላሴ” ዝብል ትምህርቲ ብዙሓት ኣማልኽቲ 
ኣብቲ ህዝቢ ተስፋሕፊሑ ነበረ። ከምቲ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ኮይንዎ ዝነበረ ድማ ኣብ ክንዲ እቲ ዓባይን ሓንትን ሽም ኣምላኽ፣ ማለት ጎይታ የሱስ 
ክርስቶስ፣ በቲ መጸውዒ መዓርጋቱ ተተክአ። ኣብቲ እዋን ዋላ'ኳ መብዛሕቲኦም ሰባት ሃይማኖት ክሒዶም ስላሴ ብምቅባል ብ መዓርግ መለኮት 
ኣምላኽ ይጠመቁ እምበር፤ እቶም ሒደት መጓሰ ነቲ ሓቂ ኣጽኒዖም ብምሓዝ ብሽም ጎይታ የሱስ ክርስቶ ስ ይጥመቁ ነበሩ።

ንኣምላኽ ክብሩ ብምጉዳል፡ ኣምላኽነቱ ናብብዙሕ ኣማልኽትነት ለወጡ፣ እቲ ሕያዋይ ሽሙ ድማ ብመዓርጋቱ ለወጥዎ። ምናልባት ገለ ሰባት 
እቲ ብስሙ ዝግበር ዝነበረ ሓይልን ተኣምራትንሲ፡ ኣብ ማእኸሎ ም ነይሩ ዶ ይኸ ውን ክብል ይኽእል። ብርግጽ እዞ ም ሓይልታትን ተኣምራትን 
ኣብታሓሳዊት ጉንዲ ኣይነበሩን። ነገርግን ኣምላኽ ከም በዓል ማርቲን ዝኣመሰሉ ሰባት ብሓይልን ተኣምራትን እንዳተጠቀመ ውህበታት መንፈሱ 
ንኽምስክሩ ይገብር ነበረ። ጥራሕ ቅዱሳኑ ብእምነትን ብቃልን ንኣምላኽ የኽብርዎ ድኣ'ምበር፡ ሽሙስ ከምቲ ቀደም ህያው ዝነበረት ሕጂ ውን ህያው 
እያ።

ንእምነተይ ኣይ ክሓድካያን፡

ጴጥሮስ ኣብ ግብሪሓዋርያት 3፡16 ኣብታ ጽብቅቲ ዝብልዋ ኣፍ ደገ ተቀሚጡ ንዝነበረ ልሙስ ሰብኣይ ብኸመይ ተኣምር ከም ዘሕወይዎ 
ምስተሓተተ፣ ብኸምዚ መልክዑ መለሰሎም “ብስሙ (ብየሱስ) ምእማን ከኣ፡ ስሙ (የሱስ) ነዚ እትርእይዎን (ኣቀዲሙ ልሙስ) እትፈልጥዎን 
ሰብኣይ ኣጽንዖ፡ እታ ብእኡ (ብየሱስ) ምእማን ድማ ነዚ ኣብ ቅድሚ ዂላትኩም ምሉእ ጥዕና ሀበቶ (ነቲ ሰብኣይ)።” የሱስ ስሙን፣ የሱስ እምነትን 
ተኣምር ገበረት። እዚ እምነት ማለት ድማ ጎይታ ኣብ ራእይ2፡13 ዝተዛረበሉ እምነት 'ዩ። እታ ኣብኡ ዝነበረቶ እምነት ዘይኮነትስ ናይ ገዛእ ርእሱ 
እምነት፣ ንኣመንቲ ዝተውሃበት እምነት። ሮሜ 12፡3 “ከምቲ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ (ብመሰረት ፍቅዲ 1 ሰብ ክብል ከሎ ኣሕዋትን ኣሓትን 
ማለት'ዩ)ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩ ደኣ፡ ብዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ይሕሰብ እምበር፡ ካብቲ ዚግብኦ ኣዕዚዙ ኸይሐስብሲ፡ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ 
ማእከልኩም ዘሎ፡ በቲ እተዋህበኒ ጸጋ እብሎ ኣሎኹ።” ኤፌሶን 2፡8 ድማ “ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም፡ እዚ ኸኣ (እምነት) ውህበት 
ኣምላኽ እዩ እምበር፡ ካባኻትኩም ኣይኰነን።”ይብል። ያዕቆብ ድማ 2፡1 “ኣቱም ኣሕዋተይ፡(ንኹሉ) እምነት ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ፡ ጐይታ 
ኽብሪ፡ ብዘይ ኣድልዎ ሐዙ።”

ኣብዛ ዘመን ጴርጋሞስ እዚኣ “ምድሓን ናይ ጎይታ” ምዃኑ ኣብ ዝተኸሓደሉ ዘመን፣ እቲ ትምህርቲ ሕርየት ክሒዶም ኣፍደገ ቤተክርስትያኖ ም 
ብምግፋሕ ናብ ኣዳራሾም (ብዛዕባ እቲ ቃል ብዘየገድስ) ክንዲዝመጸ ሰብ ይምጻእ ፈጣን ብርሰት ኣብ ዝነበረሉ ዘመን፣ ብእምነት ጎይታ የሱስ ዝጸንዑ 
ሒደት ሰባት ነበሩ። እምነቶ ም ድማ ግብሪ ሓይሊ ንኽገብሩሉ ጥራይ ዘይነበረስ፣ ነቶም ብቀሊሉ ናይ ቤተክርስትያን ኣባል ብምዃን ዝደሓን 
ዝመስሎም ዝነበሩ ሰባትዝረትዕእምነት እውን ነበሮም። ብጀካ በቲ ኣብ ጎይታ የሱስ ዝነበረ እምነት ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ዘለኣለም ህይወትን ናብ 
ጽድቂ ኣምላኽን ክበጽሕ ከምዘይኽእል ይፈልጡ ነበሩ። ከምቲ ኣብ ናትና ዘመን ዘለዉ ኣእምሮኣዊ እምነት፤ ምውዳስ ድንግል፣ ምፍሳስ ደም፣ ቁርባን 
ንምቅባል ናብ ቤተክርስትያን ዝኸዱን እሞ ፈጺሞም ዳግም ዘይተወልዱ፤ ኣብዛ ሳልሰይቲ ዘመን እዚኣ እውን ተመሳሳሊ ጸገም ነበረ። ሰብኣዊ ዝኾ ነ 
እምነት ቀደም ብቁዕ ኣይነበረን ሎ ሚ እውን ብቁዕ ኣይኮነን። ናብታ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት መቅደስ እቲ ናይ ክብሪ ጎይታ ንኽኣቱ እምነት ናይ ወዲ 
ህያው ኣምላኽ ናብ ልብና ምቅባል ይሓትት።

ጳውሎስ ብእምነት ኣብ ወዲ ኣምላኽ ይነብር ኣይበለን። እታ እምነት ህያው ነበረት “ብእምነት ወዲ ኣምላኽ ይነብር”። እምነት ወዲ ኣምላኽ 'ያ 
ህይወት ዝሃበቶን ኣብ ዓወት ህይወት ክርስትና ዘንበረቶን።

ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምድሓን መሎኮታዊ ምዃኑ ፈጺሞም ኣይክሓዱን። እቲ ሓቅነት ስሙን እምነቱን ህያው ጌይሮም ዝዓቀብዎ፣ 
ብጹኣትን ንዑኡ ዝበቅዑ ብቁዓትን ኮይኖም ተቆጽሩ።

ንኣንቲጶስ ነቲ እሙን ምስክረይ፡

ኣብታሪኽይኹን ኣብ ቃል ብዛዕባ እዚ ሓው እዚ ዝተጸሓፈ ካልእ ምስክርነት የለን። ብርግጽ ግን ክህልው እውን ኣየድልይን። ብጎ ይታ 
ዝተወሰነን ዝተፈለጠን ምዃን ባዕሉ እኹል 'ዩ። ንጎ ይታ ዝነበሮ እሙንነት ኣብ ቃል ሰፊሩ ምርኣይ እኹል 'ዩ። ክርስትያን ነበረ። ስም የሱስ ድማ 
ነበሮ። ኣብ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እምነት ነበሮ ኣብ ማእኸል እቶም በዚ ስም ዝነብሩ ዝነበሩ ድማ ነበረ። “ኣቱም ኣሕዋተይ እምነት ብጐይታና የሱስ 
ክርስቶስ፡ ጐይታ ኽብሪ፡ ብዘይ ኣድልዎ ሐዙ።” ዝብል ቃል ያዕቆብሒዙ ነበረ። ከም እስቲፋኖስ ብእምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝተመልአ ኮይኑ 
ዘኽብሮን ዘፍርሖን ኣይነበረን። ኣብቶ ም ሽም ጎ ይታ የሱስ ክርስቶስ ተቀቢሎም ብእምነት ክጓዓዙ ዝወሰኑ ሰባት ሞት ምስተኣወጀ፣ ምስቶም 
ንድሕሪት ዘይብሉ ተሰሊፉነበረ። እወ ሞ ይቱ ነገር ግን ከም ኣቤል ኣብ ኣምላኽ ምስክር ረኸበ (ሽሙ ኣብ ቃል ተጸሓፈ)፣ ሞ ይቱ ይኹን እምበር 
ድምጹስ ኣብቲ መሎኮታዊ ናይ ኣምላኽ ፊልዮ ይዛረብ ኣሎ። እዚ እሙን ሰማእት ናብ ዕረፍቱ ኸደ። ሰይጣን ኣብ መስቀል እያ ዝኸሸፈቶ፡ ከምቲ 
ንመስፍን ሰላም ክቀትል ከሎ ዘይተዓወተ፡ ሰይጣን ሕጂ እውን ኣይተዓወተን። ሕጂውን ደም ኣንቲጶስ ነቶም መስቀሎ ም ኣልዒሎም ዝኽተሉ ኣማኢት



10ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ይእውጅ ኣሎ።

ኣብቲ ናይ ሰይጣን ዙፋን ዘለዎ፡

መንፈስ ኣብዚ ዘሞግስ ዘሎ ምኽንያት፤ ጀጋኑ ሰራዊት መስቀል ንሰይጣን ኣብ ማእኸል ዙፋኑ ይስዕሩ ስለ ዘለዉ 'ዩ። ኣብ ቅድሚ ጉባኤ 
መራሕቲ ጸልማት በቲ ሽምን እምነትን ናይ የሱስ ነቲ ውግእ ይስዕሩ ነበሩ። ዝገርም ምስጋና። ከምቶም ጀጋኑ ናይ ዳዊት፣ ጽምኢ ዳዊት ንኸርውዩ 
ሰፈር ጸካኢ ዝጠሓሱ፤ እዞም ናይ እምነት ጀጋኑ እዚኣቶም ድማ ነቶም ኣብ ትሕቲ ድነ ሞት ዝነብሩ ዘለዉ ማይ ህይወት ከምጽኡ፣ ብስብከትን 
ኣጋንንቲ ብምውጻእን ጽኑዕ ዕርዲ ሰይጣን ጠሓሱ።

እዘን ዘፋን ሰይጣንን ግዝኣቱን ዝብላ ቃላት፣ ነቶም ሕሩያት ካብ ዝህባኦም ኣምላኻዊ ምጎሳ ወጻኢ፣ ነቲ ሰይጣን ኣብ ማእኸል ማሕበር ሒዝዎ 
ዝነበረ ሉኣላዊነት ዘዋርዶ መድረኽ ይፈጥራ እየን።

ጴርጋሞስ፡ ዙፋን ሰይጣን፡ ሰፈር ሰይጣን። ንብዙሓት ሰባት እዚ ኣበሃህላ እዚ ኣብ ክንዲ ሓቀኛ ታሪኻዊ ሓቂ ስእላዊ ኮ ይኑዎም ጸኒሑ እዩ ። 
ታሪኽ ከም ዘረድኦ ግና ብትኽክል ሓቂ እዩ። ጴርጋሞስ ብትኽክል ሰፈርን ዙፋንን ሰይጣን ነበረት። ከምዚ 'ዩ ነይሩ፦

ጴርጋሞስ (ብመሰራት ሰባዊ ጉዳያት) ሰይጣን ዝሰፈረላ ናይ መጀመርታ ስፍራ ኣይነበረትን። ብቀሊሉን ብስእላዊ ኣተሓሳስባን ማእኸላዊት 
ስፍራ ሰይጣን ዝነበረት ቦታ ባቢሎን እያ ነይራ። ሰይጣናዊ ኣምልኾ ዝተጀመረሉ ቦታ ኣብ ናይ ባቢሎ ን ከተማ እዩ። ዘፍጥረት 10፡8-10 “ኩሽ ድማ 
ንኒምሮድ ወለደ። ንሱ ኣብ ምድሪ ጅግና ምዃን ጀመረ። ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ጅግና ሃዳኒ ነበረ። ስለዚ ከም ኒምሮድ ኣብ ቅድሚ 
እግዚኣብሄር ጅግና ሃዳኒ ተባህለ። መጀመርታ መንግስቲ ድማ ባቤል ኤረክን ኣካድን ካልነን ኣብ ሃገር ሲንኣር ነበረ።” ዘፍጥረት 11፡1-9 “ምድሪ ብዘላ 
ብሓደ ቛንቋን ብሓደ ንግግርን ነበረት። ኰነ ድማ፡ ንምብራቕ ኣቢሎም ምስ ተጓዕዙ፡ ኣብ ምድሪ ሲነኣር ጐልጐል ረኸቡ፡ ኣብኡ ድማ ተቐመጡ። 
ንሓድሕዶም ድማ፤ ክላ ግዳ፡ ጡብ ንስራሕ እሞ ብሓዊ ንድፈኖ፡ ተባሃሀሉ፡ እሞ ጡብ ኣብ ክንዲ እምኒ፡ ጸብሪ ኸኣ ኣብ ክንዲ ኖራ ዀነሎም። ሽዑ 
ድማ፡ ክላ ግዳ፡ ኣብ ልዕሊ ገጽ ኵላ ምድሪ ምእንቲ ፋሕ ከይንብልሲ፡ ከተማን ርእሱ ሰማይ ዝጥንቍር ግምብን ንስራሕ፡ ስምና ኸኣ ነጸውዕ፡ በሉ። 
እግዚኣብሄር ከኣ ነቲ ደቂ ሰብ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኸተማን ግምብን ኪርኢ ወረደ። እግዚኣብሄር ድማ፡ እንሆ፡ ኵላቶም ሓደ ዝዘረባኦም ሓደ ህዝቢ 
እዮም። መጀመርታ ግብሮም ከኣ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ኪገብርዎ ኢሎም ዚህቅንዎ ዘበለ

ዚኽልክሎም የልቦን። እምበኣር ማንም ንዘረባ ብጻዩ ምእንቲ ኸይሰምዕሲ፡ ንዑ ንውረድ፡ ኣብኡ ኸኣ ዘረባኦም ንደባልቕ፡ በለ። እግዚኣብሄር 
ድማ ካብኡ ናብ ልዕሊ ገጽ ኵላ ምድሪ ፋሕ ኣበሎም፡ ምስራሕ እታ ኸተማ ኸኣ ገደፉ። እግዚኣብሄር ኣብኣ ቛንቋ ዅላ ምድሪ ፋሕፋሕ ስለ ዘበለ፡ 
ስም እታ ኸተማ ባቤል ተባህለ፡ ካብኣ ኸኣ እግዚኣብሄር ናብ ልዕሊ ገጽ ኵላ ምድሪ በተኖም።“

ናይ ባቢሎን ናይ መጀመርያ ሽማ ባቤል ይበሃል ትርጉሙ ድማ ምርብባሽ ማለት 'ዩ። መስራቲኣ ድማ ኩሽ ወዲ ካም ኮይኑ ናብቲ ዝነበረቶ 
ሓይልን ዝናን ዝዓበየት ግና ኣብ ዘመን እቲ ሃዳናይ ዝነበረ ወዱ ኒምሮድ ነበረት። ፣ ብመሰረት ዘፍጥረት ዓሰርተ ሓደን ብመሰረት ዓለማዊ ታሪኽን 
ኒምሮድ ሰለስተ ነገራት ንኸሳኽዕ ነደፈ። ሓያልመንግስቲ ክምስርት ደለየ መስረተ፣ ናይገዛእ ርእሱ ሃይማኖትከስፋሕፍሕ ደለየ፡ ኣስፋሕፍሐ ድማ፣ 
ከምኡውን ሽሙ ከግንን ደለየ ንሱውን ገበሮ። ዓወታቱኹሎም ከም ቅርሲ ኾ ይኖ ም መንግስቱ ድማ ካብ ኩለን መንግስታት ምድሪ ከም መንግስተ 
ወርቂ እትምሰል ዝዓበየት መንግስቲ ነበረት። እቲ ካብ ሃይማኖቱ ዝረኸቦ ተፈላጥነት ድማ ሙሉእ ብምሉእ ሰይጣን ምንባሩ ኢሳያስምዕራፍ 14ን 
ራእይ ዮሃንስ 17ን 18ን የረድኡ። ብታሪኽ ከም እንርድኦ ድማ ዓለም ኩላ ወሪሩ ከም ዝሓዛን እቲ ሎሚ ዘሎ ጣኦታዊ ኣምልኾታትን ናይ ዝተፈላለዩ 
ኣማልኽቲ ጽውጽዋያዊ ፍረነገራትን መሰረቱ ንሱ ምዃኑ ንርዳእ።

ጴርጋሞስ ከመይ ኢላ ዙፋን ናይቲ ሰሰይጣናዊ ኣምልኾ ናይ ባቢሎን ከም ዝኾነት ንምፍላጥ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ታሪኽ ነፍሲወከፍ ሃገር 
ብዝርዝር ስለዘየቀምጥ፡ ጥንታውያን ዝኾኑ ዓለማዊ ታሪኻት ምፍታሽ ኣገዳሲ ይኸውን። ስለዚ ድማ ዝበዝሑ ምንጪ ሓበሬታታት ካብ ጽሑፋት 
ግብጽን ጽሑፋት ግሪኽን ንረኽቦም። ምኽንያት ናይዚ ድማ እቲ ግብጺ ዝረኸበቶ ሳይንስን ስነ-ቁጽርን ካብ ካልነ ኮይኑ ግሪኽ ድማ ካብ ግብጺ እያ 
ረኺባቶ። ስለዚ ድማ እቲ ሳይንስ ከም ኣካል እቲ ሃይማኖት ኮይኑ በቶም ከሃናት ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ፡ ሃይማኖት ባቢሎን 
ከመይ ገይሩ ኣብዘን ክልተ ዓድታት ሓይሊ ከም ዝረኸበ ንርዳእ። ኩሉ ጊዜ ድማ ክልተ ዓድታት ተባኢሰን እታ ሓንቲ ክትስዕር ከላ፡ ድሕሪ ጊዜ 
ሃይማኖት እታ ሰዓሪት ኣብታ ዝተስዓረት ዓዲ ከም ዝሰፍሕ ግሁድ ሓቂ እዩ። ግሪካውያን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መቁጸሪ ከዋኽብቲ ምስቲ ባቢሎናውያን 
ዝጥቀምሉ ዝነበረ ተመሳሳሊ'ዩ፤ ብመሰረት መዛግብቲ ታሪኽ ግብጺ፣ ግብጻውያን እቲ ዝነበሮም ኣምልኾ ብዙሓት ኣማልኽቲ ንግሪኻውያን ከም 
ዝሃብዎም ድማ የረድእ። እዚ ተመሳሳሊ ዝኾነ ልምዲ ኣምልኾ ባቢሎናውያን ኣብ ሮም፣ ቻይና፣ ህንዲ፣ ከምኡውን ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ክሳብ 
ዝበጽሕ እቲ ምስጢር ባቢሎናውያን ይሰፍሕ ነበረ።

ጥንታውያን ታሪኻት፡ ሃይማኖት ባቢሎን ናይቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ቀዳሞት ሰባት ሃይማኖት ከምዘይነበረ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ይሰማምዑ 
'ዮም። ንሱ ድኣ ካብቲ ቀዳማይ እምነት ዓለወ እምበር ንሱስ ቀዳማይ ሃይማኖት ምድሪ ኣይነበረን። ከም ዊልኪንሰን ከም እኒ ማሌት ዝኣመሰሉ 
ምሁራት ታሪኽ፡ ኣብ ምድሪ ይነብሩ ዝነበረሩ ቀዳሞት ሰባት ኩሎም፤ ካብ ምንም ናብ ህልውና ብቃሉ ዝፈጥር፣ ሕያዋይ፣ ጻዲቅ፣ ሉኣላዊ፣ 
ዘለኣለማዊ፣ ዘይርኤን ሰናይን ዝኾነ ሓደ ኣምላኽ ይኣምኑ ከምዝነበሩ፤ ምሉእ ንምሉእ ካብ ጥንታውያን ጽሑፋት ዝተረጋገጸ ምዃኑ ኣረጊጾም 
የቀምጡ። ነገር ግን ሰይጣን ከምቲ ኩሉ ጊዜ ክንዲ ዝኸኣሎ ደቂ ሰባት ሓቂ ንኸይቅበል ከጣምም ዝሰርሕ፤ ልብን ኣእምሮን ሰባት ክዘርግ ከሎ 
ንረኽቦ። ከምቲ ከም ፈጣሪ ኣምልኾ ክቅበል እምበር ከም ፍጡርን ኣገልጋልን ንኸይመስል ዝጸእር ዝነበረ፤ እቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ኣምልኾ 
ብምጥማም ንገዛእ ርእሱ ልዕል ክብል እቲ ኣምልኾ ኣምላኽ ናብ ባዕሉ ኣዞሮ። እቲ ሃይማኖቱ ኣብ ኩላ ምድሪ ከስፍሕ ዝነበሮ ድሌት ድማ ኣሳኸዐ። 
ኣብ መጽሓፍ ሮሜ እውን እዚ ተጻሒፉ ኣሎ፦ “ግናኸ ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ፡ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘየኽበርዎን ዘየመስገንዎን ብሓሳቦም ከንቱ 
ዀኑ፡ እቲ ዘየስተውዕል ልቦምውን ጸልመተ። ለባማት ኢና እናበሉ ዐሸዉ፤ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ፍጡር ዘምልኹሉ ሃይማኖት ተቀበሉ።” ሰይጣን (ወዲ 
ወጋሕታ) ዝበሃል ፍጡር ከምዝነበረ ዘክሩ። ኣብቲ እዋን ሓቂ ኣምላኽ ኣብ ሰብ ኩሉ ተዘርጊሑ ነበረ፡ እቶ ም ዝተዳቀለ ኣምልኾ ናብ ዓለም 
ክዝርግሑ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቁ ጉጅለ ቅድሚ ምምጻኦም ድማ ኩሉ ሰብ ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ይግዛእ ነበረ። ታሪኽ፤ ዘርኢ ሴም ነቶም ሓቂ ኣምላኽ 
ሓዲጎም ናብ ሓሶት ሰይጣን ዝኸዱ ዓሌት ዘርኢ ካም ክቃወሙ ጸኒዖም ደው ከም ዝበሉ ይነግረና። ክልተ ሃይማኖታት ምንባረን ንኸተስተውዕሉ 
ብዛዕባዐን ጊዜ ምጥፋእ ኣየድልይን ክልተ ጥራሕ ነበራ፤ እታ ሓንቲ ዓለም ለኻዊት ኮነት።

እምነት ሓደ ኣምላኽ ናብ ብዙሓት ኣማልኽቲ ዝዞረሉ ቦታ ኣብ ባቢሎን 'ዩ። ኣብታ ኸተማ ሓሶትን ምስጢርን ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ሓቂን 
ምስጢርን ኣምላኽ ተለዓለ። ሰይጣን ጎ ይታምዃኑ ስለዘታለሎም ድማ ኣምልኾ ክህብዎ ብምግባር ኣምላኽ ዓለም ኮነ።
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እቲ ሃይማኖት ብዙሓት ኣማልኽቲ ዝምህር እምነት ጸላኢ ድማ ትምህርተ ስላሴ ብዝብል ኣስተምህሮ ጀመረ። ቀደም ነይሩ እቲ “ሓደ ኣምላኽ 
ኣብ ሰለስተ ኣካላት” ዝብል ጥንታዊ መተዓሻሸዊ ናብ ህልውና ዝመጽአ። ምሁራት ዘመናዊ ስነ መለኮት ንምንታይ ኣብ ነጥቢ ከም ዘየእትውዎ 
እንድዒ፤ እንተኾነ ግና ከምቲ ሰይጣን ነቶም ቀዳሞት ዘተዓሻሸዎም፡ ኣብ ምልኣተ-መለኮት፤ ሰለስተ ኣካላት ይኣምኑ ኣለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ 
ዓይነት ኣስተምህሮ እንተሃልይዎስ እስኪ እምበኣር ኣርእዩና። ዓሌት ካም ሰለስተ ኣማልኽቲ ዝብል ሓሰብ ናብ ዘለዎ ሰይጣናዊ ኣምልኾ ምኻዶም 
ኣይገርምን 'ዩ። ካብ ዓሌት ሴም ግና ናብ ከምዚ ዓይነት እምነት ይኹን ጽንብላዊ ኣምልኾ ዝኸደ ትውልዲ የለን። ከምኡ ድማ ዕብራውያን “ ዎ 
እስራኤል፡ ስማዕ፡ ጎይታ ኣምላኽና ሓደ ጎይታእዩ።” ዝብል ቃል ምእማኖም ዘገርም የብሉን። ኣብ ምልኣተ-መለኮት፤ ሰለስተ ኣካላት እንተዝህሉ 
ነይሩስ፤ እቲ ካብ ዓሌት ዘርኢ ሴም ዝነበረ ኣብርሃም፤ ኣብ ዘፍጥረት 18 ሓደ ኣምላኽ ምስ ክልተ መላእኽቲ ደኣ ረኣየ።

ስላሴ ከመይ ይገልጽዎ ነበሩ? ስላሴ ከምቲ ሎሚ ኣብ ሮማ ዝግለጸሉ ኣገላልጻ፤ ብኣገላልጻ ስሉስ ኩርናዕ እዩ ዝግለጽ ነይሩ። እቲ ዝገርም ድማ 
ዕብራውያ ን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ የብሎምን። መን ድኣ'ዩ እሞ እቲ ትኽክለኛ? ዕብራውያን ዶ'እዮም ወይስ ባቢሎናውያን? ኣብ ኤስያ ሓሳብ ብዙሓት 
ኣማልኽቲ ብመልክዕ ስእሊ ክገልጽዎ እንከለዉ፦ ሰለስተ ኣራእስ ኣብ ሓደ ኣካል ብምግባር ከም ሰለስተ ራእሲታት ይገልጽዎ። ኣብ ህንዲ ብሰለስተ 
ዓይነት መልክዕ ኣብ ልቦም ዝተቀመጠ ኣምላኽ ይብልዎ። እዚ ዝበለጸ ዘመናዊ ስነመለኮት ምዃኑ እዩ። ኣብ ጃፓን ከምቲ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ ሰለስተ 
ርእሲ ዘለዎ ቡድሃ ንረክብ። እቲ ካብ ኩሎም ዝለዓለ ኣገላልጻ ትምህርተ ስላሴ ግና 1. እግዚኣብሄር ኣቦ ዝገልጽ ገጽ ሽማግለ ሰብኣይ 2. ንወዲ ዝገልጽ 
ክቢ “ዘርኢ” ዘመላኽት ክቢ ዝዓይነቱ ምስሊ 3. መንፈርን ጨራን “ርግቢት” ብምዝርዛር ንኣምላኽ ብስላሴኣዊ ኣገላልጻ ምግላጽ እዩ። ኣስተምህሮት 
ትምህርቲ ስላሴ፡ ኣቦ፣ ውሉድ፣ መንፈስቅዱስ ዝበሃሉ ሰለስተ ኣካላት ኣብ ምልኣተ-መለኮት ከምዘለዉ ዝምህር ግሉጽ ሰለስተኣዊ ትምህርቲ እዩ። ኣብ 
ሮም ዘሎ እውን ተመሳሳሊ እዚ እዩ። ክሓተኩም፡ ዲያብሎስን መምለኽቱን ካብ ኣብረሃም እቲ ኣቦ እምነትን ትውልዱን ብዝበለጸ ዝተገልጸ ሓቂ 
ምህላዎምስ ኣይገርመኩምንዶ? ብዛዕባ ኣምላኽስ ካብ ደቂ ኣምላኽ ንላዕሊ መምለኽቲ ሰይጣን ምፍላጦምስ ኣይድንጽውንዶ? እምበኣርከስ እቶም 
ዘመናውያን ምሁራት ስነመለኮት ብዛዕባ ስላሴ እንዳመሃሩ ኸለዉስ ንዓና ከምኡ እዮም ዝብሉና። በቃ ካብ ሕጂ ንደሓር እዚ ምስክር እዚ ርግጸኛ 
ዝኾነ ሓቂ እዚ ከይትርስዑ ዘክሩ - ሰይጣን ሓሳዊ፣ ኣቦ ናይ ሓሶት 'ዩ፡ ክንድድላዩ ብርሃን ሒዙ ዋላ ይምጻእ ሕጂ እውን ሓሶት 'ዩ። ንሱ ቀታሊነፍሲ 
እዩ ። ትምህርቱ፤ ትምህርቲ ስላሴ ድማ ብዙሓት ቀቲሉ ኣሎ፣ የሱስ ክሳብ ዝግለጽ ድማ ብዙሓት ከጥፍእ እዩ።

ብመሰረት መዝገብ ታሪኽ ትምህርቲ ኣቦ፣ወዲን መንፈስቅዱስን ምምሕያሻት ንኽግበረሉ ብዙሕ ጊዜ ኣይወሰደሉን። ድሕሪ ጊዜ ሰይጣን ካብ 
ሓቂ ወሲኹ ኣርሓቆም። እቲ ተመሓይሹ ዝቀረበ ሓሳብ ኣምላኻዊነት 1. ዘለኣለማዊኣቦ 2. ናብ ኣደ፣ ናብ ጓል ሰብ ደጊሙ ዝተገሃደ (INCARNATE) 
መንፈስ ኣምላኽ። (ኣይድንጽወኩምን?) 3. መለኮታዊ ዉሉድ ፍረ ናይቲ ዳግም ግህደት (ዘርኢ'ታ ሰበይቲ)።

ዲያብሎስ ግና ሕጂ ውን ኣይተሓጎሰን። ብተዘዋዋሪ እንተዘይኮይኑ ቀጥተኛ ዝኾነ ኣምልኾ ንኽቅበል ገና ኣከኣለን ነበረ። ስለዚ ነቲ ህዝቢ ክንዲ 
ዝኽእሎ ካብ ሓቂ ኣርሒቁ ወሰዶ። በቲ ሚስጢራቱ፡ ከምቲ እቲ ዘይርአ ሓያል ኣቦ ኣብ ጉዳያት ደቂ ሰብ ርእሱ ከየንበረ ኣብ ጥቃኦም ህልውናኡ 
ብምግባር ብሕቡእ ከም ዝምለኽ ነቶም ሰባት ብምምሃር፣ ንሱ ድማ ኸምኡ ብሕቡእ ክምለኽ ገበረ። ብርግጽ እዚ ማለት ክንዲዝኸኣልዎ ፈጺሞም 
ንኽርስዕዎ እዩ። እዚ ኣስተምህሮ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝተዘርግሐ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ህንዲ ነቲ ሓያል ፈጣሪ፣ ሕቡእ ኣምላኽ ዝተሓንጹ ሒደት 
ህንጻታት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ስለዚ ነቲ ፈጣሪ-ኣቦ ምምላኽ ኣገዳሲ ካብዘይኮነ፣ እቲ “ንኣደን ወዲን” ዝግበር ናይ ክብሪ ኣምልኾ ብምምላኽ ናብ ተፈጥሮኣዊ ዝኾነ ኣምልኾ 
ጠሓሉ። ኣብ ግብጺ ኣይሲስ፣ ኦሳይረስ ንዝበሃሉ ኣደን ወዲን ከምዚ ዝዓይነቱ ተመሳሳሊ ናይ ኣደን ወዲን ኣምልኾ ኣቀዲሙ ነበረ። ኣብ ህንዲ ኣይሲን 
ኢስዋራን ይበሃሉ። (ነቲ ምስስል ኣስማቶም ከይተረፈ ኣስተውዕልሉ)። ኣብ እስያ ሳይቤልን ድየስን። ኣብ ሮማን ግሪክን ተመሳሳሊ። ኣብ ቻይና፤ እቲ 
ዝገርም ናይ ሮማ ካቶሊክ ወንጌላውያን ናብ ቻይና ምስበጽሑ ምስሊ ናይ ማዶናን ካብ ርእሱ ጸሓይ ዘንጸባርቅ ወዳን ጸንሖም። ካብቲ ሒደት 
ኣፈላላይ ኣቀማምጣ ናይ ገጽ እቲ ምስሊ ምስቲ ናይ ቫቲካን ተመሳሳሊነት ኣለዎ።

ስለዚ ነቲ ናይ መጀመርታ ኣደን ወድን ክንምርምር የገድደና። እታ ናይ መጀመርታ ናይ ባቢሎን ኣምላኽ-ኣደ ሰሚራሚስ እትበሃል ኮ ይና ኣብ 
ምብራቃውያን ዓድታት ድማ ሪያ ተባሂላ ትፍለጥ። ኣብ ክንዳ ወዳ ዝሓቆፈት፣ ምንምእኳ ህጻን ተባሂሉ ይጸዋዕ እምበር ብቁመቱ ነዊሕ፣ ጥንካራ፣ 
ምልኩዕ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዝማርኽ ከምዝነበረ ይግለጽ። ኣብ ሕዝቅኤል 8፡14 ተሙዝ ተባሂሉ ይፍለጥ። ብጥንታውያን ጸሓፍቲ ቡካስ፣ 
ንባቢሎናውያን ድማ ኒነስ ይበሃል። እቲ ብሓያልነቱን ብዝናን እንዳተፈልጠ ከም ኣብ ኢድ ኣዴኡ ዝተሓቁፈ ህጻን ምምሳሉ ከም “ውሉዳን- ሰብኣያን” 
ንምግላጽ እዩ። ካብ መጸወዒ መዓርጋቱ ሓንቲ ድማ “ሰብኣይ እታ ኣደ”ዝብል መጸውዒ ድማ ኣለዎ። ኣብ ህንዲ ድማ ክልቲኦም ኢስዋራን ኣይሲን፡ 
ሰብኣያ ድማ ከም ኣብ ሕቁፊ ሰበይቱ ዘሎ ህጻን ይምሰል።

ምስ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ብዛዕባ ኒምሮድ ዝተጽሓፈ ታሪኽ ኣነጻጺርና ኒነስ ማለት ኒምሮድ ምዃኑ ንርዳእ። ፖምፒየስ ፡ “ እቲ ኣብ ጥንታውያን 
ዘመን ዝነበረ ማእኸላይ ኣነባብራ ደቂ ሰባት ብናይ ኒነስ ንጉስ ኣሲርያ ድልየት ወረራ ከም ዝተቀየረ የረድእ። ኣብ ጎረባብቱ ጦርነት ብምኽፋት ናይ 
መጀመርታ ሰብ ኒነስ እዩ። ካብ ኣሲርያ ክሳብ ሊብያ ዝርከብ ሃገራት ብዛዕባ እንታይነት ውግእ ኣብ ዘይፈልጡሉ ዘመን ወሪሩ ሓዞም።” ከም ኣበሃህላ 
ዲዮደረስ ድማ “ኣብ ታሪኽ ካብ ዝተጠቀሱ ነገስታት ኣሲርያ፤ ኒነስ ጥንታዊ ንጉስ ከም ዝኾነ የረድእ። በቲ ንጦርነት ዝነበሮ ዝንባለ ድማ ንቡዙሓት 
መናእሰያት እንዳኣሰልጠነ የዕጥቅ ነበረ። ኣብ ትሕቲ ባቢሎን እትምሓደር ሓንቲ ከተማ ኣብዘይ ነበረትሉ እዋን ንግዝኣት ባቢሎን ኣብ ትሕቲኡ 
ገበራ።” ኒነስ ብኸምዚ መልክዑ ንባቤል ብምህናጽ፣ ንኣሲርያ ድማ ኣብ ትሕቴኡ ብምግባር ንጉሳ ምስ ኮነ፤ ከምቲ ፓምፒየስ ዝበሎ ብዛዕባ ውግእ 
ንዘይፈልጡ ማእኸላይ ናብራ ንዝነብሩ ህዝብታት እንዳወረረ ግዝኣቱ ኣስፋሕፍሐ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ብዛዕባ መንግስቲ ናይ ኒምሮድ ክዛረብ 
እንከሎ፦ “መጀመርታ መንግስቲ ድማ ባቤል ኤረክን ኣካድን ካልነን ኣብ ሃገር ሲንኣር ነበረ። ካብታ ሃገር እቲኣ ናብ ኣሶር ወጸ ንነነዌን ንሬሖቦትዒርን 
ከላህን ሰርሔን። ኣብ መንጎ ነነዌን ካላህን ከኣ ንሬስን ሰርሔ፡ ንሳ እታ ዓባይ ከተማ እያ።” ኣብዚ ግና እቶም ተርጎምቲ ብዛዕባ ኣሶር ዝተጋገየ ትርጉም 
ብምግባር ስሕተት ፈጢሮምሉ ኣለዉ ኣሶር ግሲ ክኸውን እንከሎ ተርጎምቲ ግና ከም ስም ገይሮ ም እዮም ተርጒሞምዎ፣ ከምኡ ድማ ኻልዲ “ሓያል 
ምዃን” ዝብል። እዚ ነቲ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ (ብጽኑዕ ምልምማድ ሃደን ናይ ዓለም ናይ መጀመርያ ሰራዊት ብምድርጃው መንግስቱ ዘሐየለ) ንኒምሮድ፡ 
ጠንካራ ሰራዊቱ ብምኽታት ካብ ሲንኣር ሓሊፉ ብምዝማት ከም በዓል ነነዌ ዝኣመሰሉ ኸተማታት ሃነጸ። ክሳብ ሎሚ ድማ ገለ ኽፋል ፍርስራስ 
ናይዛ ኸተማ ኒምሮይድ እንዳተባህለ ይጽዋዕ ኣሎ!

ኒነስ መን ከም ዝነበረ ካብ ፈለጥና ኣቦኡ መን ከም ዝነበረ ምፍላጥ ኣገዳስነት ኣለዎ። ብመሰረት ታሪኽ መስራቲ ባቢሎን ቤል ነበረ። (ኣብዚ 
ክንርድኦ ዝግባኣና ቤል ነዚ ኹሉ ሓሳባት ብምህቃን ነበረ ዝጀመሮ እንተኾነ ግና ነቲ ሓሳባት ቤል ኣጽኒዑ ዝሰረቶንናይ መጀመርያ ንጉስ ንምዃን 
ዝኸኣለን ወዱ ኒነስ ነበረ።) ብመሰረት ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ግና ኣቦ ኒምሮድ ኩሽ ነበረ “ ኩሽ ንኒምሮድ ወለደ።” እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኸኣ ካም ንኩሽ 
ከም ዝወለደ እውን ንርእይ። ግብጻውያን ብባህላዊ ኣጸዋውዓ፡ ንቤል፡ ሄርሜስ ብምባል ይጽውዕዎ፤ ሄርሜስ ማለት ድማ “ወዲ ካም” 'ዩ። ሄርሜስ 
ብመሰረት ታሪኽ፡ ዉሩይ ነብዪ ናይ ጣኦታት ነበረ። ተርጓሚ ናይ ኣማልኽቲ ነይሩ። ብኻልእ ስም ድማ ሜርኲሪ ተባሂሉ ይጽዋዕ። (ሓዋርያት ስራሕ



12ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

14፡11-12) ኣንብቡ።

ሃይግነስ ዝተብሃለ ሰብ ብዛዕባ'ዚ ቤል፣ ሄርሜስ፣ ሜርኲሪ ወ.ዘ.ተ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣምላኽ ከምዚ ብምባል ይገልጾ “ንብዙሕ ዘመናት ሰባት 
ብዘይ ሕጊ ብዘይ ኸተማታት ብሓንቲ ቋንቋ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ጆቭ ይነብሩ ነበሩ (ጆቭ ናይ ሮማ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ እቲ ቅድሚ ታሪኽ ሮም 
ዝነበረ ናይ ዕብራውያን ጆሆቫ።”) እቲ ነዘን ሃገራት ዝመቃቀለ ሜርኲሪ (ቤል፣ ኩሽ) ልሳን እቲ ህዝቢ ምስ ተርጎመ (ተርጓሚ ሄርሜኑተስ ተባሂሉ 
ድማ ይጽዋዕ 'ዩ)፤ እቲ ዘይምስምማዕ ጀመረ።“ ካብዚ ጊዜ እዚ ጀሚሩ ኩሽ ወይ ድማ ቤል ዝተብሃለ ኣቦ ኒምሮድ ነቲ ህዝቢ ከም ”ተርጓሚ ቋንቋ 
ኣማልኽቲ“ ገይሩ ንርእሱ ኣብቲ ህዝቢ ብምቅራብ ካብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ሪሒቆም ካልእ ዝዓይነቱ ሃይማኖት ንኽኽተሉ ከም ጀማሪ ኹሉ ከበራትዖም 
ጀመረ። እቲ ወዱ ዝሃነጾ ህንጻ ንኽሃንጹ ድማ የበራትዖ ም ነበረ። እዚ ምብርታዕእዚ ድማ እዩ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ዘይምርድዳእን ምክፍፋልን 
ዝፈጠረ። በዚ መሰረትድማ ንሱ ”ተርጓሚን ፈጣሪ ሕንፍሽፍሽን“ ዝነበረ።

ስለዚ ኩሽ ኣቦ ኣምልኾ ብዙሓት ኣማልኽቲ ኮነ፡ ሰባት ንሰባት ከምልኹ ምስ ጀመሩ ድማ ንሱ ኣቦ ኹሎ ም ኣማልኽቲ ኮነ። ኩሽ ድማ ቤል 
ተባህለ። ብጽውጽዋያት ሮም ቤል ጃነስ ተባሂሉ ይፍለጥ። ነቲ ህዝቢ ዝብትነሉን ዝስብስበሉን ድማ ክልተ ገጽታ ዘለዎ መዝበጢ ከም ዘለዎ ድማ 
ይንገረሉ ነበረ። ጃነስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝበሎ ኦቪድ ብኸምዚ ይጽሕፎ፦ “ጥንታውያን ሕንፍሽፍሽ ኢሎም ይጽውዑኒ ነበሩ።” እዚ ኩሽ ዝበሃል 
ናይ መጀመርታ ተቃዋሚ እምነት ሓደ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ፡ ብኣጸዋውዓ ጥንታውያን ቤል፣ቤሉስ፣ሄርሜስ፣ ጃነስ ወ.ዘ.ተ ወ.ዘ.ተ 
ተባሂሉ ይጽውዕ ነበረ። ካብ ኣማልኽቲ ትርጉምን ምግላጽን ኣማልኽቲ ከም ዘምጽእ ብምምሳል ናብቲ ህዝቢ ቀረበ። ከምዚ ብምግባሩ ድማ ቁጥዓ 
ኣምላኽ ኣብቲ ህዝቢ ኣውረደ እሞ ምኽንያት ናይ ሕንፍሽፍሽን፣ምብትታንን ምክፍፋልን ኮነ።

ክሳብ ኣብዚ ኣምልኾ ብዙሓት ኣማልኽቲ በዚ ከምዝመጸ ርእይና ኣሎና። ነገር ግን ኩሽ “ኣቦ ኣማልኽቲ” ዝብል ስያሜ ከም ዝተሰየመ 
ኣስተውዒልኩምዶ? ኣማልኽቲ ብጥንታውያን ጽውጽዋያት ንገዛእርእሶም ከም ሰብ ከም ዝቆጽሩኸ ኣስተውዒልኩምዶ? ካብዚ ዝተልዓለ እዩ ኣምልኮ 
ወለዶታት ዝተጀመረ። ስለዚብዛዕባ ኣምልኾ ወለዶታት ንምፍላጥ ታሪኽ ክንምርምር የድልየና። ንሱ ኣቀዲሙ ዘርኢ እታ ሰበይቲ ከም ዝመጽእ ስለ 
ዝተረድአ ናብቲ ድሒሩ ዝግለጽ ስእሊ ኣምልኾ እታ ሰበይትን ዘርኣን ንምምጻእ፡ ኩሽ ኣቦ፣ ወዲ፣መንፈስ ዝበሃሉ ማዕረ ዝኾኑ ሰለስተ ኣማልኽቲ 
ኣፋለጠ። እዚ ኹነታት እዚ ኒምሮ ድ ምስሞተ፡ ሰበይቱ ሰሚራሚስ ከተምልኾ ጀመረት እሞ ንገዛእርእሳ ድማ ከም ኣደ ኣማልኽቲ ገበረት። (በቃ 
ልክዕ ከምታ ንማርያም ከም ሓጢኣት ዘይብላን ከም ኣደ ኣምላኽን እተምልኽ ቤተክርስትያን ሮም ንማርያም ማለት እዩ ።) ንሳ (ሰሚራሚስ) 
ንኒምሮድ “ዞርኣሽታ” ዝበሃል ስም ሰየመቶ ትርጉሙ ድማ “ተስፋ ዘርኢ እታ ሰበይቲ” ማለት'ዩ።

ንሳ ካብቲ ውሉድ ንላዕሊ ኣትኩሮት ንምስሓብ ጊዜ ኣይወሰደላን፡ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ድማ ከም ጨፍላቂት ርእሲ እቲ ተመን ተቆጸረት። ከም 
መሎኮታዊት ገይሮም ድማ “ንግስቲ ጠፈር (ሰማይ)” ኢሎም ሰየምዋ። ምስቲ ሎሚ ሎሚ ንማርያም፣ ኣደ የሱስ ከም ዘይመዋቲት ጌይሮም ብምቁጻር 
ሎሚ መስከረም 1964 ዘይምልከታ ስም ብምሃብ፤ “መማለዲተ ማርያም”፣ “ማርያም ኣደ ኹሎም ኣመንቲ”፣ “ኣደ ቤተክርስትያን” ኢሎም ዘ ይግብኣ 
ስም ይልጥፉ። ስለዚ ኣምልኾ ወለዶታት ባቢሎን እተምልኽ ቤተክርስትያን እንተሃልያ ቤተክርስትያን ሮማ እያ።

ኣብ ባቢሎን ኣምልኾ ወሎዶታት ጥራይ ዘይ ነበረ ዝተጀመረስ፡ ኣምልኾ ተፈጥሮ ድማ ኣብኡ እዩ ዝተጀመረ። ኣማልኽቶም ብጸሓይን 
ብወርሕን ካልኦትን ዝምስልዎ ም ዝነበሩ ኣብ ባቢሎን እዩ። ስለዚ ብርሃንን ምቆትን ዝህብ ነገር ዘለዋ ጸሓይ ከም ወዲ ብምምሳል ኣብ ሰማያት ዘሎ 
ዓብዪ ኲዑሶ ሓዊ ይብልዎ። እዚ ሓለቃ ኣማልኽቲ ዝኾነ ጸሓይ “ባዓል” ኢሎም ይጽውዕዎ። ብተደጋጋሚ ጸሓይ ከም ክቢ ሃልሃልታ ይገልጽዎ ነበሩ፡ 
ድሕሪ ቁሩብ ግና ኣብዙርያ እቲ ሃልሃልታ ተመን ገለጹ። ተመን ከም ምልክት ጸሓይ ንኸምልኹ ድማ ጊዜ ኣይወሰደሎምን። ሽዑ ድማ እቲ ሓሳብ ልቢ 
ናይ ሰይጣን መልአሉ እሞ ከም ኣምላኽ ክምለኽ ጀመረ። ዙፋንተሰርሐሉ እሞ ባሮቱ ክሰግዱሉጀመሩ። በዚ መሰረት ኣብ ጴርጋሞስ ከም ህያው ዝኾነ 
ተመን ይምለኽ ነበረ። እዚ ሕጂ ብመልክዕ ህያው ተመን ዝምለኽ ዘሎ ኽፉእን ጽቡቅን ዘፍልጥ ኦም፡ ንሄዋን ጥራይ ዘይኮነ ዘስሓታስ ንመብዛሕቲኡ 
ዘርኢ ወዲሰብ እው ን ኣስሓተ።

እሞኸ ድኣ እሞ ባቢሎን ዙፋን ሰይጣን ካብ ነበረትስ፡ ከመይ ኢላ ድኣ እሞ ጴርጋሞስ ዙፋን ሰይጣን ክትከውንክኢላ? መልሱ እንደገና 
ኣብታሪኽኢና እንረኽቦ። ባቢሎን ኣብ ኢድ ሜዶን እና ፐርሽያ ምስወደቀት እቲ ካህን ዝነበረ ንጉስ ኣታሉስ ነታ ኸተማን ከሃናቱን ሃይማኖታዊ 
ሚስጢራቱን ሒዙ ናብ ጴርጋሞስ ሃደመ። ምስ ስርወ መንግስቲ ሮም ከይተሓወሰ ብሓገዝ ዲያብሎስ ክገዝፍ ጀመረ።

እዚ ሓጺር ታሪኽ መወዳእታ ሃይማኖት ባቢሎንን ኣጀማምራ ጴርጋሞስን እዩ። ብርግጽ ብዙሕ ዘይተመለሱ ሕቶታት ምህላዎ ም 
ኣየጠራጥርን፣ ግን ከኣ ንፍልጠት ዝኾነና ኣበሃህላ ድማ ብዘይጥርጥር ክንበሃል ጸኒሕና ኢና። ይኹን እምበር ታሪኽ ንኸነጽንዕ ዝተሓሰበ ትምህርቲ 
ዘይኮነስ ነቲ ቃል ኣምላኽ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ሓሳብ ዘለዎ ትምህርቲ እዩ።

ውግዘት

ራእይ 2፡14-15 “ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተቲ ንምግባር፡ ንጣኦታት እተሐርደ ኺበልዑን ኪምንዝሩን ንባላቅ ዝመሀሮ ምህሮ 
በላዓም ዝሐዙ ስለ ዘለውኻ ግና፡ ቅሩብ ነገር ረኺበልካ አሎኹ። ከምኡውን በዛ መገዲ እዚኣስ ንምህሮ ኒቆላውያን ዝሐዝዎ አለዉኻ።”

ኣብዘመነ ጴርጋሞስ ጎ ይታ ክልተ ዘይፈትወን ኣስተምህሮ ታት እዩ ኣውጊዙ። 1. እቲ ኣብ በኣል-ጲዖር ንእስራኤል ኽፉእ ብዝሒ ሓጢኣትን 
ኣምልኾ ጣኦትን ዘምጽአ ትምህርቲ በልዓም፣ 2. እቲ ኣብ ዘመነ ኤፌሶን ግብሪ ዝነበረ ትምህርቲ ኒቆላውያን። እዞ ም ክልተ ውግዘታት ምስ እቲ 
ጴርጋሞስ ዙፋን ሰይጣን ኢሉ ዝገለጾ ኣገላልጻ ሓዊስና፡ ሃይማኖት ባቢሎናውያን ምስ ክርስትና ከምዝተዳቀለ ንምውሳን ቀሊል እዩ።

እዚ ነገርእዚ ግምታዊ ሓሳብ ዘይኮነስ ታሪኻዊ ሓቅነት ከም ዘለዎ ንምርኣይ ናብ 36 ዓ/ም ተመሊስና ምርኣይን፣ ናብ'ቲ ኣብ 325 ዓ/ም 
ዝተኻየደ ጉባኤ ናይ ኒቂያ ምኻድን ከድልየና እዩ። ክርስትያናት ብፍላይ ድማ (ብትውልዲ ኣይሁድ) ዝነበሩ ሰባት ካብ የሩሳሌም ተበቲኖም ወንጌል 
ኣብ ኩሉስፍራታት ክሰብኩ ምስ ጀመሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዂራባት ክሰብኩ ምስከዱ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ከባቢ 36 ዓ/ም 
ብመሰረት ሮሜ 16፡7 ዩኒየስን ኣንድሮኒቆስን ብዝበሃሉ ክልተ ሓወርያት ዝነበሩ፡ ናብ ሮም ኣተወ። እቲ ክሳብ ብተደጋጋሚ ንትርኽ ናይ ኣይሁድ 
ዝተለዓለ ንጉስ ሮማ ካብ ሮማ ዘባርሮም እቲ ዕዮ ይሰፍሕ ነበረ። ኣይሁዳውያን ካብታ ኸተማ ምውጻኦም ተኸቲሉ ዓንዲ ሕቆ ናይዛ ንእሽቶ ማሕበር 
ተሰብረ። ብፍላይ ድማ እቶም ሽማግለታት ኣይሁድ ስለዝነበሩ ክኸዱ ግድን 'ዩ። ስለዚ እቶም መጓሰ ክሓብሩ ኣይኽእሉን፡ ብፍላይ ድማ እቲ ቃል 
ብመልክዕ ጽሑፍ ዝተቀመጠ ስለዘይነበረ ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ፈላስፋታትን ሃይማኖት ኣልባታትን ብቀሊሉ ክጭፍለቁ ቀሊል እዩ። ብምኽንያት እቶ 
ም ዘድበዩ ሎም ጨካናት ተዃሉን እቲ ሽዑ ዝተለቀቀ መንፈስጸረ ክርስቶስን እታ ኣብ ሮም ዝነበረት ሒደት መጓሰ ተስፋቢስ ኮ ይና ወደቀት። 
ክርስትያናዊ ዝኾኑ ስያሜታት ብምትካእ ድማ ጣኦታዊ ጽንብላትኣፋለጡ።



13ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

እተን 13 ዓመታት ኲነነ ምስተወድኣ፡ መስረቲ ዝነበሩ ዩኒየስን ኣንድሮኒቆስን ክሳብ 54 ዓ/ም ተመሊሶም ክመጽኡ ኣይከኣሉን ነበሩ። 
ክርስትያናዊ ስያሜታትዘለዎም ጣኦታዊ ስርዓታት ኣብ ቤተክርስትያን ክርእዩ ከለዉ ዝስንብድዎ ስንባደ'ሞ ሕሰብዎ። ኣብታ ቤተክርስትያን ብዕጣንን 
ጣኦታዊ ስርዓትን ዝተመልኡ መሰወኢታት ደው ኢሎም ነበሩ። እቶ ም መስረቲ ዝሰምዖም ስለዘይነበረ ምስቶ ም እሙናት ኮይኖም ዝጸንሑ ሒደት 
ብምዃን ሓዳስቤተክርትያን መስረቱ። ካልአይቲ ቤተክርስትያን ሮሜ። ኣምላኽ ድማ ሳልሰይቲ ቤተክርስቲያን ንኽትጅመር ብዓብዪ ምሕረቱ 
ብድንቅን ተኣምራትን ደገፎም። ምንም እኳ እታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን በቲ ዝነበራ ጣኦታዊ ኣምልኾታት ትዘለፍ እምበር እቲ ዝነበራ ስያሜ 
ኣይተወሰዳን። ከምቲ ዝነበረቶ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ሮማ ተባሂላ ቀጸለት - ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማ።

መብዛሕቲና ክርስትያን እየ ዝበለ ኹሉ ዕላማ ሰይጣንን ተቀባሊ ደራዕ መንግስታዊ ምስርጣይን ጌርና ናይ ምሕሳብ ግጉይ ዝኾነ ኣረዳድኣ እዩ 
ዘለና። እዛ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምኽንያታት ብዙሓት ሃጸያትን መንግስታዊ ኣካላትን ይሕወስዋ ስለዝነበረት ክትዓብይን 
ክትሰፍሕን ጀመረት። እቶ ም መራሕቲ ቤተክርስትያን ናይታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ኣብ ቅድሚ እቶም መንግስታዊ ኣካላት ሞገስ ምርካቦም ምስ 
ረኣዩ፡ ኣንጻር እቶም ሓቀኛታት ኣመንቲ ብምኻድ፡ ናብ ማሕበሮም እንተዘይተሓዊሶም ክቅጽዑን ክስደዱን ካብ ኣካላት መንግስቲ ስደት ንኽበጽሖምን 
ክሓቱ ጀመሩ። ሓደ ካብዞም ከምዚ ዓይነት ካሃናት ድማ ኣብ ካልኣይ ዘመን ኣብቲ ፖሊካርፕ ዝነበረሉ ዘመን ዝነበረ አኒሰተስ ዝተብሃለ ካህን ነበረ። 
እዚ ወረጃ ዝኾነ ፖሊካርፕ፡ እታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ሮሜ ናብ ጣኦታዊ ኣምልኾታት ከም ዝኣተወትን፡ ነቲ ሓቂ ወንጌል ከምዘጣመመቶን ምስ 
ሰምዔ ንኽስተኻኸሉ ክምሕጸኖም ከደ። ኣብ ትሕቲ ብስም ሃዋርያትን ቅዱሳንን ዝተሰየሙ ምስልታት ተደፊኦም ረኸቦም። ሽምዓ ኣብሪሆ ም ዕጣን 
ኣብ መሰዊኢ ክገብሩ ረኣዮም። ፋሲካ፡ ኣብ ትሕቲ ከቢብ ሕንባሻ ንሰማይ ብምልዓል ዝስወአሉ ኣስታሮት ዝበሃል ናይ ጸሓይ ኣምላኽ ከኽብሩ 
ኸለውን፡ ንኽብሪ ኣማልኽቲ ድማ ሞባእ ወይኒ ከፍስሱ እንከለውን ረኣየ። ነገር ግን እዚ ብዕድመ ኣረጊት ዝነበረ ቅዱስ ሰብ ካብቲ ቁልቁል ኣፎም 
ዝተደቅደቁዎ ከናግፎ ም ኣይከኣለን። ስለዚ ክፍለዮ ም ከሎ ኣምላኽ ብኡኡ ተዛረበ “ኤፍሬም ምስ ጣኦታት ሐቢሩ እዩ፣ ሕደጎ።” ሆሴእ 4፡17። 
ፖሊካርፕ ብድሕሪኡ ፈጺሙ ኣይተመልሶምን።

ብድሕሪ ኣኒስተስ ድማ ቪክቶር ዝተብሃለ እኩይ ካህን ናይ ሮሜ ነበረ። ካብቲ ዝነበረ ኣብዚሑ ድማ ካልኦት ጣኦታዊ ዝኾኑ በዓላት ናብታ 
ቀዳመይቲቤተክርስትያን ብምውሳኽ ቀጸለ። ተመሳሳሊ ሓሳብ ናብቶም ሓቀኛታት ኣመንቲ ንምእታው ንኸእምን ድማ ከደ። ከምዘይቅበልዎ ምስረኣየ 
ድማ ናብ መንግስታዊ ኣካላት ኣሕሊፉ ብምሃብ ናብ መጋባእያታቶም ክውሰዱን ናብ ቤትማእሰርቲ ክኣትዉን ብዙሓት ድማ ብሞት ንኽቅጽዑን 
ብምግባር ኣመንቲ የሳቅይ ነበረ። ገለ ኣብነታት ታሪኽ እኩይ ግብሩ ኣብ ታሪኽ መዝገብ ናይ ሓጸይ ሰብቲመስ ሰቨረስ ብዓርኪ ናይ ቪክቶር ዝነበረ 
ካሊስተስ ዝተብሃለ ሰብ፡ ኣብ ተሰሎንቄ ንዝነበሩ 7000 ሓቀኛታት ኣመንቲ፡ ፋሲካ ብመሰረት ጎይታ የሱስ እምበር ብመሰረት ኣስታሮት 
ስለዘየጸንበልዎ ክቀትሎም ከም ዘእመኖ ይገልጽ።

እዞም ጒንዲ ሓሶት ከምቶም ቀዳሞት ኣያታቶም፣ ከምቲ ቃየን ንኣቤል ዝቀተሎ ንሕሩያት ህያው ኣምላኽ ብምቅታል ቁጥዓዖም ኣብ ኣምላኽ 
ጀመሩ።

እታ እምንቲ ቤተክርስትያን ነታ ቀዳመይቲ ብንስሓ ክትምለስ ደጋጊማ ትሙክር ነበረት። ነገር ግን ስፍሓት ተጽዕኖ ብምውሳኽ ነቶም ምሩጻት 
ዘርኢ ንኸሕስሩ ተኸታታሊ ዝኾነ ዘመተ ጀመሩ። ብጀካኦም ካልእ ወኪል ናይ የሱስ ክርስቶ ስ የለን ብምባል ይእውጁ፣ ናይ ሮሜ ፈላሚት 
ቤተክርስታያን ንሕና ጥራሕ ኢና ብምባል ተነየቱ። ብትኽክል እወ ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ንሳ እያ፡ ብትኽክል እምበር ።

እምበኣርከስ ኣብዚ ግዜ ሳልሳይ ዘመን ቤተክርስትያን እዚ ተመሳሳሊ መጸውዒ ዘለወን ነገር ግን መሪር ኣፈላላይ ኣብ ሞንጎኤን ዘለወን ክልተ 
ኣብያተ ክርስትያናት ነበራ። እታ ሓንቲ ህይወት ዘይብላ፣ ካብ ሓቂ ዝረሓቀት፣ ምስ ጣኦታት ዝተመርዓወት፣ ዝተዳቀለት ስለ ዝነበረት ምልክታት ሞት 
ኩልጊዜ ይኽተልዋ፡ ብዙሓት ኣባላት ዘለዉዋ ብዓለም ዝተሞገሰት ድማ ነበረት። እታ ኻልኣይቲ ግና ስደት ዝበዝሓ ሒደት መጓሰ ኮይና፡ ነቲ ቃል 
ትኽተሎ ተኣምራት ድማ ዝኽተላ ነበረት። ሕሙማት ይፍወሱ፡ ሙታን ይትንስኡ። በቲ ህይወትን ቃልን ኣምላኽ ህያው ነበረት፣ ሽምን እምነትን ጎ 
ይታ ኣትሪራ ብምሓዝ ንህይወታ ዝቀበጸት ነበረት።

ክሳብ እቲ ቆንጦንጢ ዝተብሃለ ንጉስ መጺኡ ናይ ኣ ልኾ ነጻነት ዝእውጅ፡ መከራታት ሓላቁ ሮሜ ኣብ ልዕሊ እቶ ም ሓቀኛ ኣመንቲ ይወርድ 
ነበረ። ናይ ኣ ልኾ ነጻነት ዝተውሃበሉ ምኽንያት ክልተ ነገራት ይመስል። እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ብዙሓት ሓላያት ነገስታት ነቲ ስደት ኣይፈቅዱን 
ነበሩ። ንሳቶም ሓሊፎም ኻሊኦት ምስነገሱ ግና ክርስትና ዝቀትሉ ካልኦት ይለዓሉ ነበሩ። እቲ ደሓር ክርስትያናት ክሕደጉ ኣቃልቦ ህዝቢ ምርካብ 
ትርጉም ኣይህብን። እቲ ኻልኣይን ኣትኩሮት ዝወሃቦ ምኽንያትን ግና ቆንስጠንጢን እታ መንግስቲ ንኽቆጻጸር ከቢድ ውግእ ገጢማቶ ኸሎ ሓደ ምሸት 
ብሕልሙ ጻዕዳ መስቀል ተረኣዮ። ክርስትያናት እንተጸልዮ ምሉ ኣብቲ ውግእ ከምዝዕወት ዘረድእ ፋል እዩ ኢሉ ስለዝኣመነ፡ ሲዒሩ ምስተመልሰ ናይ 
ኣምልኾ ናጽነት ከምዝህቦም ኣተስፈዎም።ዓወት ስለ ዝተዓወተ ድማ ብ312 ዓ/ም ብኣዋጅ ናንተስ ናይ ኣምልኾ ናጽነት ተወሃቦም።

እዚካብ ስደትን ሞትን ነጻ ንምዃን ዝተረኸበ ናጽነት እዚ ግና ከምቲ ከምቲ መጀመርታ ዝነበረ ውርዙይ ኣይነበረን። ቆንስጠንጢን ዋሕስ 
ኮይኑሎም ነበረ። ከም ዋሕሶም ግና ተዓዛባይ ጥራይ ኮ ይኑ ክተርፍ ኣይፈተወን'ሞ፡ ብብዙሕ መዳያት ክከራኸሩ ይርእዮም ስለ ነበረ፡ ቤተክርስትያን 
ኣብ ገለገለ ጉዳያታ ሓገዙ ከም ዘድልያ ወሰነ። ሓደ ኻባታቶም ድማ እቲ ናይ ኣለክሳንድር ካህን ዝነበረ ኣርዮስ ንሰዓብቱ፡ ብዛዕባ የሱስ ንሱ ፍጡር 
ኣምላኽ፣ ካብ ኣምላኽ ዝተሓተ ፍጡር እምበር ብትኽክል ኣምላኽ ኣይነበረን ዝብል ትምህርቱ ፤ ብመዳይ ምዕራብ ዝነበረት ቤተክርስትያን ብዛዕባ 
የሱስ፦ ሓቀኛ ትርጉም ኣምላኽ ኮ ይኑ “ምስ ኣቦ ማዕረ” እዩ ይብሉዎ ነበሩ። ብምኽንያት ብኸምዚ ዓይነቱ ህሩግ ኢሉ ዝኣተወ ኣምልኾታት ጣኦት፡ 
እቲ ሃጸይ ብ325 ዓ/ም ጉባኤ ኒቅያ ንኽካየድ እሞ ኣብ ማእኸሎም ዘሎ ዘይምስምማዕነቂሶም ንኸውጽኡን ብሓደ ኣረዳድኣ ናብ ሓደነት ክመጹ 
ኹሎም ኣብ ሓደ ንኽእከቡ ጸወዐ። ምንም እኳ እዚ ነገርእዚ ብቆንስጠንጢን ዝተበገሰ ሓሳብ ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ ከይሞተ ህያው ብምዃን 
“ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ” ዝብል ስያሜ ሒዙ ምቅጻሉስ ኣይደንቅን'ዶ? ምንም እኳ ዕላማኡ ክሳኻዕ እንተዘይ ከኣለ በዚ ዘመን እዚ ግና 
በዚ ዓለም ለኻዊ ክርስትያናዊ-ክተት ሽቶኡ ክመልእ እዩ።

ሕብረት ናይ ቤተክርስትያን ምስ መንግስቲ ዕሽነት እዩ፡ ምኽንያቱ ሓቂ ኣብ ቃል ድዩ ወይስ ኣብ ቤተክርስትያን ዝርከብ ዓለም ክርድእዎ 
ስለዘይከኣሎም። ትምህርተ ኣርዮስከም ዉጉዝ በቲ ጉባኤ ምስ ተወገዘ ድሕሪ ክልተ ዓመት ብንጉስተለወጠ፡ ንብዙሕ ዘመናት ድማ መታለሊኾ ይኑ 
ምስቲ ህዝቢ ጸንሐ።

ቤተክርስትያንን መንግስትን ናብ ሓደነት ከምዝሓብሩ፡ ጎይታ ኣቀዲሙ ይፈልጥ ነበረ፡ ምኽንያቱ ጴርጋሞስ ማለት “ሙሉእ ንምሉእ (ብግልጺ) 
ዝተመርዓወት” ማለት 'ዩ። ብሓቂ ድማ ቤተክርስትያንን መንግስትን ብምምርዓወን ፖለቲካን ሃይማኖትን ሕብረት ገበሩ። ዉላድ እቲ ሕብረት ድማ 
ዓለም ርእይዎ ካብ ዝፈልጥ ንላዕሊ ዘሰንብድ ድቃላ ሓድጊ ኮነ። ሓቂ የብሎምን ነገር ግን እቲ መንገዲ ኽፍኣት ቃየን ( ቀዳማይ ድቃላ) ኩሉ ምስኦም 
'ዩ።



14ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ኣብዛ ዘመን እዚኣ መንግስትን ቤተክርስትያን ምምርዓወን ጥራይ ዘይኮነስ ሃይማኖት ባቢሎን እውን ብግልጺ ናዛ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን 
ተሓወሰ። በዚ ምኽንያት ድማ ሰይጣን ስም ክርስቶስ ብምውሳድ ከም ኣምላኽ ኣኽሊል ደፊኡ ክምለኽ ጀመረ። ብፌደራላዊ ሓገዛት ድማ ብጻዕዳ 
እምነበረድ ዝማዕረጉ መሰወኢታትን ምስሊ ዝሞቱ ቅዱሳንን ዝሓዘ ምዕሩጋት ህንጻታት ኣብያተ ክርስትያናት ሃነጹ። ኣብዚ ናትና ዘመን እዚ ድማ እቲ 
ክሳብ ሞት ብምቁሳሉ ዝፍለጥ ናይ ራእይ13፡3 “ኣራዊት” (ጣኦታዊ ሱርወ መንግስቲ ሮሜ) ከም “ቅድስቲ መንግስቲ ሮም” ሓይልን ህይወትን ክትረክብ 
እያ። ሮም ከም ሃገር ብልጭልጭ ብዙሕ መንሚና እያ ገና ድማ ፈጺማ ትሳቀየሉ ዘመን ኣሎ። ሕጂ ግና ኣይስማዓን። ምኽንያቱ ሃይማኖታዊ 
መንግስታ ኣብ ናይ ዓለም ምሕደራዊ ስፍራ ሎሚውን በሪኽ ስፍራ የውህባ ኣሎ እንተኾነ ግና ከምቲ ቀደም ብግልጺ ዘይኮነስ ብስዉር ኣሰራርሓ እዩ።

ምናልባት ገለገለ ሰባት መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ናይ ገዛእ ርእሰይ ምግላጽ ዝህብ ዘለኹ ከይመስሎም - ርግጸኛ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ዘሎዎ 
ቃል እስኪ ከርእየኩም፦ ዳኒኤል 2፡31-45 “ ዎ ንጉስ፣ እንሆ፣ ንስኻ ዓብዪ ምስሊ ርኤኻ። እዚ ገዚፍን ምንጽብራቑ ኸኣ ዜገርምን ዝነበረ ምስሊ ኣብ 
ቕድሜኻ ቖመ፣ ትርኢቱውን ዜፍርህ ነበረ። እዚ ምስሊ እዚ፣ ርእሱ ብሉጽ ወርቂ፣ ደረቱን ቀላጽሙን ብሩር፣ ከብዱን ሕቝኡን ከኣ ኣስራዚ ነበረ፣ 
መሓውሩ ሓጺን፣ ኣእጋሩ ኸኣ ገሊኡ ሓጺን፣ ገሊኡ መሬት ነበረ። ንስኻ ትጥምት ነበርካ፣ እንሆ ኸኣ፣ ኢድ ከይተንከዮ እምኒ ተፈንቂሉ፣ ነቲ ሕጺንን 
መሬትን ዝዀነ ኣእጋር እቲ ምስሊ ወቖዖን ዳዕመኾን። ሽዑ እቲ ሓጺንን መሬት ኣስራዝን ብሩርን ወርቅን ብሓደ ተዳዕመ፣ ከም ብቝቡቝ ዓውዲ 
ቐውዒ ዀነ፣ ኣሰሩ ኽሳዕ ዚጠፍእ ከኣ ንፋስ ወሰዶ ነቲ ምስሊ ዝወቕዖ እምኒ ግና ዓብዪ ኸረን ነ፣ ንብዘላ ምድሪውን መልኣ። እቲ ሕልሚ እዚ እዩ፣ 
ትርጓሜኡ ኸኣ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ክነግሮ ኢና። ዎ ንጉስ፣ እቲ ኣምላኽ ሰማይ ንኣኻ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ክብርን ዝሀበካ ንጉስ ነገስታት 
ንስኻ ኢኻ። ደቂ ሰብን እንስሳ መሮርን ኣዕዋፍ ሰማይን ዚነብሩሉ ዘበለ ኸኣ ኣብ ኢድካ ሀበካ፣ ኣብ ልዕሊ ዅላቶም ድማ ኣግዝኣካ፣ እቲ ርእሲ ወርቂ 
ንስኻ ኢኻ። ብድሕሬኻ ድማ ካባኻ እትንእስ ካልእ መንግስቲ ኽትትንስእ፣ ኣብ ልዕሊ ዅላ ምድሪ እትገዝእ ካልእ ሳልሳይቲ መንግስቲ ኣስራዚውን 
ክትትንስእ እያ። እታ ራብዐይቲ መንግስቲ ኸም ሓጺን ብርትዕቲ ኽትከውን፣ ከምቲ ሓጺን ንዅሉ ነገር ዚጭፍልቕን ዚሰባብርን፣ ኸምኡ ኸኣ ከም 
ዚቕጥቅጥ ሓጺን ኰይና፣ ነዚ ዅሉ ኽትጭፍልቕን ክትቅጥቅጥን እያ። እቲ ኣእጋርን ኣጻብዕን ገሊኡ መሬት፣ ገሊኡ ሓጺን ዝርኤኻዮ፣ ከምኡ 
እተፈላለየት መንግስቲ ኽትከውን እያ። ግናኸ፣ ከምቲ ሓጺን ምስ ልምሉም መሬት ተሐዊሱ ዝርኤኻዮ፣ ካብ ጽንዓት ሓጺን ገለ ኺህልዎ እዩ። ከምቲ 
ኣጻብዕ ኣእጋር ገሊኡ ሓጺን፣ ገሊኡ ኸኣ መሬት ዝነበረ፣ ከምኡውን እታ መንግስቲ ገሊኣ ብርትዕቲ፣ ገሊኣ ኸኣ ተሰባሪት ክትከውን እያ። እቲ ሓጺን 
ምስ ልምሉም መሬት ተሐዋሲ ዝርኤኻዮ፣ ንሳቶም ምስ ዘርኢ ሰብ ኪተሓዋወሱ፣ ግናኸ፣ ከምቲ ሓጺን ምስ መሬት ዘይላገብ፣ ንሓድሕዶም 
ኣይኪላገቡን እዮም። ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለኣለም ከቶ ዘይትጠፍእን፣ ግዝኣታ ንኻልእ ህዝቢ ዘይውሀብን መንግስቲ 
ኼተንስእ እዩ። ንዅለን እዘን መንግስትታት እዚኣተን ክትጭፍልቐንን ከተጥፍኤንን እያ፣ ንሳ ግና ንዘለኣለም ክትቀውም እያ። ከምቲ እምኒ፣ ኢድ 
ከይተንከዮ፣ ካብ ከረን ተፈንቂሉ ንሓጺንን ኣስራዝን መሬትን ብሩርን ወርቅን ኪድዕምኾ ኸሎ ዝርኤኻዮ፣ እቲ ዓብዪ ኣምላኽ ንንጉስ ነቲ ድሕርዚ 
ዚኸውን ኣፍለጦ። እቲ ሕልሚ ርግጽ፣ ትርጓሜኡ ኸኣ እሙን እዩ።” ካብ ዘመን ዳኒኤል ኣትሒዙ ክሳብ የሱስ ወዲ ዳዊት ኮይኑ ኣብ ምድሪ ክነግስ 
ዝድይብ ገና ዘይተፈጸሙ ትንቢታት ተራ ብተራ ዝገልጽ መዝገብ እዚ እዩ። “ምልኣት ዘመን ኣህዛብ” ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ኣርባዕተ 
ታሪኻዊ ስርወ መንግስታት ኣለዎ፤ ነፍሲወከፎም ድማ ኣብ ዘዘመኖም ከም ዓብለልቲ ይፍለጡ ነበሩ። ባቢሎን፣ ሜዶ ፐርሺያ፣ ግሪኽ፣ ሮማ 
ይበሃሉ። እቲ ዓብዪን ዘደንቅን ስርወ መንግስቲ፡ መንግስተ ባቢሎን ኮይኑ ብምስሊ ርእሲ ወርቂ ይምሰል። እቲ ስዒቡ ብታሪኽ ዝፍለጥ መንግስተ 
ሜዶ ፔርሽያ ኾይኑ ብምስሊ ኣፍልብን ኣእዳውን ብሩር ይፍለጥ ነበረ። ስዒቡ ድማ ብወተሃደራዊ ስልቲ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ንጉስ ዝነበሮ መንግስተ 
ግሪኽ ኮይኑ ብምስሊ ከብድን ሰለፍን ነሃስ ይፍለጥ ነበረ። ብኽብሪ ድማ ካብቶም ክልተ ቅድሜኡ ዝነበሩ መንግስታት ይትሕት ነበረ። እቲ ናይ 
መወዳእታ መንግስቲ ድማ መንግስተ ሮማ፣ ምሕዂልትን እግርን ነበረ። እቶ ም ቀዳሞት ስርወ መንግስታት ኩሎም ብንጹህ መዓድን (ንጹህ 
ወርቂ፣ብሩር፣ነሃስ) ይምሰሉ። እዚ ናይመወዳእታ ስርወ መንግስቲ ግና ምሕዂልቱ ውጹእ ሓጺን ኮይኑ ዝረግጸለን ኣእጋሩ ግና ሕዋስ ጡብን ሓጺንን 
ነበረ። መዓድንን ሓመድን ፈጺሙ ክተሓዋወስ ዘይኽእልን ጽንዓትን ሓይልን ዘይብሉን እዩ። እዚ ጥራይ ድማ ዘይኮነስ፣ እዚ ናይ መወዳእታ 
መንግስቲ (ሮም) ብፍሉይነቱ ክሳብ ምጽኣት የሱስ ተጸሚሙ “ሕውስዋስ መንግስቲ” ኮይኑ ይጸንሕ።

እዚብሓጺን ዝፍለጥ ስርወ መንግስቲ ሮም (ሓጺን ኣብልዕሊ ተቃወምቲ ዘለዎ ሓይልን ኣዕናዊነቱን የረድእ) ኣብ ክልተ ክኽፈል ተገብኦ። 
ብርግጽ ድማ እቶም ከም ምብራቅን ምዕራብን ንኽልተ ዝተኸፈለ መንግስቲ እዩ።

ክልቲኦም ድምኧኣብ ቅድሜኦም ዝጸንሖ ም ብምፍርራስ ሓያላት ነበሩ።

ነገርግን ከምቲ ሓይሊ ክብርን ኩሎም መንግስታት ዝወድቅ፤ እዚ መንግስቲ እዚ እውን ምውዳቅ ጀመረ። ሮማ ወደቀት። ጣኦታዊት ሮማ 
ብረት ካብ ምዃን ወደቀት። ባዕዳዊት መንግስቲ ሮማ ሓጺን ካብ ምዃና ተረፈት። ዓነወት። ናብሞት ዘብጽሓ ቁስሊ ቆሰለት። ሮማ ክትመርሕ 
ኣይከኣላን። ኣብቂዓ። ብምባል ዓለም ሓሰበት፡ እቲ ርእሲ (ሮም) ቁስሉ ንሞት ዘየብጽሖ ከምዝነበረ ዓለም ከመይዘይተረደኣቶ። (ትርጉም ዌስት፤ 
ራእይ 13፡3 ከምዚ ይብል “ ሓደ ኻብቶም ኣራእሱውን ጎሮሮኡ ተቀርዲዱ፤ ንሞት ከም እተወግኤ ኾነ እሞ እታ ቁስሊ ሞቱ ሓወየት፡ ብዘላ ምድሪ 
ድማ ተገሪማ ደድሕሪ እቲ ኣራዊት ሰዓበት።”)

ሰባት ንሮማ እዮም ዝርእዩ ። ንሃገረ ኢጣልያ ይርእዩ። ኣብ ውሽጢ ጥቡቅ ክልል ሮማ ኣብቲ ስፍራ እቲ ጳጳስ ዝቅመጦ ክልል ኣምባሰደራት 
እትቅበልን ኣንባሳደራት እትልእኽን ካልእ ሃገር ከም ዘላ ኣየስተውዕሉን። ጳጳሳዊት ቤተክርስትያን ሓሶት ሮማ (ብቃል ርኽሰት- ዘለኣለማዊት ከተማ 
ዝብልዋ) ካብታ ብኣምልኾ ባዕዲ እትፍለጥ ንጉሳዊት መንግስቲ ሮማ ብሓይሊ ሓጺን ዝገዝኣቶ ንላዕሊ እቲ ሕጂ ብመልክዕ ሃይማኖት ትገዝኦዘላ 
ኣገዛዝኣ ይዓዝዝ። ቆ ስጦንጢኖስ ሃይማኖትን መንግስትን ኣብ ሓደ ምስ ጠመረ፤ ሮማ ንሓድሽ ህይወት ኮ ንትራት ኣተወት። እቲ ነታ ባዕዳዊት ሮማ 
ዝሓባበለ መንፈስ ሎሚ እውን ነዛ ሓሳዊት ቤተክርስትያን ሮማ ይሓባብል ኣሎ። እቲ ራብዓይ መንግስቲ ሕብሪ ደጋዋይ ኣካሉ ደኣ ቀየረ እምበር 
ፈጺሙ ካብ ህልውና ኣይጠፍኤን።

ጉባኤ ኒቅያ ሓንሳብ ፖ ለቲካዊ ሓይሊ ሮማ ናብ ቤተክርስትያን ምስ ሓወሰ፤ እዛ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን እትጎዓዘሉ ዘመን ደረት ኣይነበሮን። 
እቲ ስደት ዘለዓዓለ ክርስትያን ዝብል ሽም፤ ሕጂ ግና ተመሊሱ ሽም ናይቶ ም መሳደድቲ ኾነ። ኣብቲ እዋን ኣውግስጦሳዊ ሂፖ (354-430) 
ቤተክርስትያን፡ ትምህርቲ ሓሶት ዘለዎ ምን፣ ሃይማኖት ዝኸሓዱን ደቃ ንኽትመልስ ምስ ቃል ኣምላኽ ብምሕባር ሓይሊ ክትጥቀም ግድን ይግባእ 
በለ። ምስ ዶናቲሳውያን ኣብ ዝነበሮ ክትዕ ከምዚ ብምባል ጸሓፈ “ሰባት ብትምህርቲ ናብ ኣምልኾ ክሕወሱ ካብ ምግባር፡ ብራዕዲ ቅጽዓት ወይ ስቃይ 
ከምልኹ ምግባር ይሓይሽ። ነገር ግን እቶ ም ቀዳሞት ሰባት ዝሓሹ ስለዝኾ ኑ ከምኡ ኢሉ ኣይቅጽልን፡ ስለዚ እቶም ነዚ ዘይቅበሉ ድማ ክግለሉ 
ኣለዎም። ምኽንያቱ ብራዕድን ስቃይን ብምግዳድ፤ ድሒሮም ድማ ብትምህርቲ ተጸልዮም ነቲ ብቃል ዝተመሃርዎ ብግብሪ ንኽኽተሉ (ከምቲ ቀደም 
ዝረኣናዮን ከምቲ ኩሉ ጊዜ ድማ እነስተውዕሎ ን ዘለና ) ብዙሓት ተገዲዶም ተጠቀምቲ ኾይኖም እዮም።” “ ዋላ'ኳ እቶም ብፍቅሪ ዝቃንዑ ደሓን 
እንተኾ ኑ፡ ብምፍርራሕ ዝቃ ንዑ ግና ብዙሓት እዮም። ካብቲ ምእንቲ ኣባጊዑ ርእሱ ኣሕሊፉ ዝሃበ ክርስቶስ ንላዕሊኸ መን'ዩ ዘፍቅረና? ይኹን 
እምበር ንጴጥሮስን ካልኦት ሓዋርያትን ብቃሉ ጸዊዑ ወድኤ፤ ንጳውሎስ ክጽውዕ እንከሎ ግና ብድምጹ ጥራሕ ኣየገደዶን ነገርግን ብሓይሉ ኣብ 
መሬት ዘረሮ። ካብ ማእኸል እቲ ግብ ዝበለ ጸልማት ድንቁርና ኣውጺኡ ናብ ብርሃን ልቢ ተስፋ ምእንቲ ክገብር፡ ብስጋዊ ዑረት ናይ ዓይኒ ወቅዖ።



15ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

እምበኣርከስ ' ኣምላኽ ባዕሉ ናብ ጎዳናታትን መንገድታትን ሕለፉ ንኽኣትዉ ኣገድድዎም' ካብ በለስ፤ ንምንታይ ድኣ ቤተክርስትያን ዝጠፍኡ ደቃ 
ንምምላስ ኣገዲዳ ሓይሊ ዘይትጥቀም? እምበኣርከስ እቲ ቤተክርስትያን ኣብ ምዱብ ሰዓት፡ ብሃይማኖታዊ ስርዓትን ብእምነት ነገስታትን ዝረኸበቶ 
ስልጣን፡ ነቶም ፈቀዶ ጎደናታትን መንገድታትን ዘለዉ - መናፍቅን፣ ምፍንጭጫልን - ንኽኣትዉ ዘገድድ ካብ ኮነስ፤ ኣብ ምግዳድ ጌጋ ኣይተውጽኡ።”

ጽምኢ ደም እንዳዓዘዘ ኸደ። ኣብ እስፔይን ዝነበረት ሓሳዊት ጉንዲ ብሓጸይ ማክሲመስ ተመሪሓ፡ ነቶም ሓቀኛ ቃል ኣምላኽን፣ ትእምርትን 
ተኣምራታትን ዝነበሮም ሓቀኛታት ኣመንቲ ከተጥቅዕ ተሓወሰት። ስለ'ዚ ኽኣ ዝተወሰኑ ጵርስቂላውያን ኢታከስ (385) ብዝበሃል ካህን ናብ ትረቨስ 
ኣምጸኦም ። ብጥንቆላን፣ ኢ-ሰብኣዊነትን ከሲሱ ድማ ንብዙሓት ኣፍረዶም። ጦረሳዊ ማርቲንን፡ ኣምቦረስዝበሃል ካብ ሚላኖን ነቲ ስደት ኣውጊዞም 
እቲ ስቅያትን ግፍዒን ደው ንኽብል ብኸንቱ ለመኑ። እቲ ስደት ከምዘለዎ ምስ ቀጸለ ግና እዞም ክልተ ኣቅሽሽቲ እዚኦም ምስ ሃይድራተስን ከምኡ 
ዝኣመሰሉ ከሃናትን ሕብረት ኣይንገብርን በሉ። ንኽትብሎ ዘሰንብድ ነገርድማ እታ ኣብ ትረቨስ ዝነበረት ሲኖዶስ ነቲ ቅትለት ኣፍልጦ ትህብ ነበረት።

ካብዚ ጊዜ እዚ ንደሓር ብፍላይ ድማ ዘመነ ጽልመት፡ ምንም'ኳ ከም እስማኤልን ይስሓቅን ሓደ ኣቦና ይበሉ እምበር ውሉዳት ስጋ ነቶም 
ውሉዳት መንፈስ ከጥፍኡ ጀመሩ። መንፈሳዊ ጸልማት እንዳዓሞቀ ብርሃን ሓቂ ኣምላኽ ድማ ብኣንጻሩ እንዳሃሰሰ ወረደ። ነገር ግን እቲ “ ብርሃንውን 
ኣብ ጸልማት የብርህ ፡ ጸልማት ድማ ኣይሓዞን ” ዝብል ተስፋ ኣምላኽ እሙን እዩ።

እቲ ካብ ታሪኽ ኣምጽኤ ክሽፍኖ ዝሓሰብኩዎ ሓሳበይ ማለት ምድቃል ሃይማኖት ኒምሮድን ሃይማኖት ክርስትናን ክሳብ ሕጂ ኣየውጻእኹዎን። 
ስለዚ ኣታሉስ ካብ ባቢሎን ሃዲሙ ናብ ጴርጋሞስ ከደ መንግስቱ ድማ ኣብ ዙርያ ጸጋታት ሮማ ተኸለ። ድሕሪ ዓመታትድማ ብኣማልኽቲ ዓለም 
እንዳተሓገዘ ክዕምብብ ጀመረ። ሳልሳይ ኣታሉስ ክሳብ ዝነግስ ድማ መንግስቲ ከሃናት ሓለፉ። ኣምላኽ ብዝፈልጦ ሉኣላዊ ሓሳቡ ድማ እታ መንግስቲ 
ንሮም ተውሃበት። ጁልየስ ቄሳር ድማ መንፈሳውን ስጋውን ስርወ መንግስቲ ወሲዱ ናይ ሃይማኖት ባቢሎን ጳጳስ ማክሲመስ ብምዃን ካህን-ንጉስ 
ኮነ። እዚ መዓርግ እዚ ድማ ክሳብ እቲ ኣይደልይን ዝበለ ማክሲመስ ሳልሳዊ እንዳተሰጋገረ ጸንሐ። ብመሰረት ታሪኽ ስተቨን፡ ኣብቲ እዋን እቲ ንጉስ 
ነቲ መዓርግ ጵጵስና ምስኣበዮ፤ ካብታ ጊዜ ንሳ ጀሚሩ ጳጳስ ናይ ሮማ ነቲ መሪሕነት ክሕዝ ጀመረ። ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ ዓለም ጳጳስ ኣሎ። 
ብርግጽ'ባ ጳጳስ ማክሲመስ 'ዩ። ስሉሳዊ ኣኽሊል ብምድፋእ ድማ ኣብ ሮም ይቅመጥኣሎ። ኣብራእይ 17 ኣምላኽ ንጴርጋሞስ ዙፋን ሰይጣን እያ ኢሉ 
ኣይገለጸን። ወይውን ሰይጣን ኣብ ጴርጋሞስ እዩ ዝነብር ኣይበለን። ኣይኮነን፤ ዙፋን ሰይጣን ከምቲ ቀደሙ ኣብ ጴርጋሞስ የለን፡ ኣብ ምስጢር 
ባቢሎን እዩ ዘሎ። ኣብ ባቢሎን ኣይኮነን ኣብ ምስጢረ ባቢሎን። ኣብታ ሾብዓተ ኣኽራን ዘለዋኣ ኸተማ። እቲ ንክርስቶስ ጥራይ ዝግባእ 
ማእኸላይነትን ስርየት ሓቲኣትን ብዘይ ኣግባብ ስለዝሓዘ ድማ ርእሱ ጸረ ክርስቶስ እዩ። እወ፡ እምበኣር ጳጳስ ማክሲመስ ሎሚውን ምሳና እነሆ።

ትምህርቲ ኒቆላውያን

ራእይ 2፡15 “ከምኡውን በዛ መገዲ እዚኣስ ንቲ ኣነ ዝጸልኦ ምህሮ ኒቆላውያን ዝሐዝዎ አለዉኻ።”

ትዝክሩ እንተኾ ይንኩም ኣብ ዘመነ ኤፌሶን ኒቆላውያን ዝብል ቃል ካብ ክልተ ናይ ግሪኽ ቃል ዝተረኽበ ኮይኑ፡ ኒቃዎ ማለት ምውራር፣ ላዎ 
ማለት ድማ ምእመናን ማለት እዩ። ስለዚ ኒቆላውያን ማለት ንኣመንቲ ምውራር ዝብልትርጉም ኣለዎ። እሞ ኸ ድኣ ስለምንታይ እዩ እዚ ከም ነውሪ 
ዝረኤ? እወ ኣምላኽ ንቤተክርስትያኑ ኣብ ትሕቲ ብሰብ ዝተሓረየ ብፖለቲካዊ ኣእምሮ ዝምራሕ ሰብ ኣሕሊፉ ሂቡዋ ስለዘይፈልጥ እዚ ነውሪ እዩ። 
ኣምላኽ ንቤተክርስትያኑ፡ ኣብ ትሕቲ ብኣምላኽ-ዝተሰየመ፣ ብመንፈስ-ዝተመልአ፣ ቃል-ዝተመልአ፣ ነቲ ህዝቢ ቃል ኣምላኽ እንዳመገበ ኣብ ትሕቲ 
ዝመርሕ እዩ ዘቀምጣ። ኣብዝሓ እቲ ህዝቢ ብቁዱሳት ኸሃናት ምእንቲ ኽመሓደርኢሉ ኣፈላላይ ናይሰባት ኣይገበረን። እቲ መሪሕነት ቅዱስ ክኸውን 
ግድን እዩ እንተኾነ ግና ጉባኤ ኹሉ ክኸውን ኣለዎ ። ብተወሳኺ ድማ ከሃናት ወይድማ ኣገልገልቲ ኣብ ሞንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘለዉ ሞንጎኛታት 
ምዃኖም ዝገልጽ ቃል የለን፤ ወይድማ ንጎ ይታ ኸምልኹ ዝተፈላለየ ኣመላልኻ የብሎምን። ጎይታ ኹልና ሓቢርና ኸነፍቅሮን ከነገልግሎን እዩ 
ዝደልየና። ኒቆላውያንነት ግና እዚ ሓሳብ እዚ ብምድምሳስ፡ ኣገልገልቲ ካብቲ ህዝቢ ብምፍላይ ኣብ ክንዲ ኣገልገልቲ ዝኾኑ ሓለፍቲን ጎይቶትን ገይሩ 
ይሾሞም። እዚ ነገር እዚ ኣብታ ናይ መጀመርታ ዘመን ግብሪ ኮ ይኑ እዩ ጀሚሩ። እቲ ጸገም ኣብ ክልተ ቃላት ዝዓረፈ ጸገም 'ዩ፡ “ሽማግለታት” 
(ከሃናት) ከምኡ ድማ “ተቆጻጸርቲ” (ኣቡናት)። ምንም እኳ ኣብ ነፍሲወከፍ ቤተክርስትያን ብዙሓት ሽማግለታት ከምዘለዉ ቃል ኣምላኽ ዘርእየና 
እንተኾነ፤ ሓደ ሓደ ሰባት (ከም ኤግናጢየስ ዝኣመሰሉ ) ሽማግለታት ዝመርሕ ዓብላሊ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ክህሉ ከም ዝግባእ ክምህሩ ጀመሩ። 
እምበኣር ቁም ነገር ናይቲ ሓቂ እዚ እዩ “ሽማግለ” ክበሃል ከሎ ስብእና ወይድማ ሰብ እዩ ዘረድእ “ኣቡን” ግና ስልጣን ናይ ስብእና ወይ ድማ ናይ ሰብ 
እዩ ። “ሽማግለ” ከምቲ ቀደሙ ኣብ ጎይታ ዘለና ስጋዊ ዕድመ እዩ ዘመላኽት። ስለዝተሰየመ ወይድማ ስለዝተሓርየ ዘይኮነስ ብዕድመ ጸገብ ስለዝኾነ 
ሽማግለ ይበሃል። ዕድመ ዘቁጸረ ለማድ እምበር ፍሉይ ስለዝኾነ ብልምምድ ክርስትናዊ ህይወቱን ኣገልግሎቱ ጠንካራን ስለዝኾነ ኣይኮነን። ኣቡናት 
ምስናይ መልእኽትታት ጳውሎስ ርክብ የብሎምን፡ ነገር ግን ኣብ ግብሪ ሓወርያት 20 ዘሎ ሓበሬታ ይወስዱ። ኣብ ፍቅዲ 17 ብዛዕባ “ሽማግለታት” 
ይሕብር ፍቅዲ 28 ድማ ጓሶት (ኤጲስቆጰሳት) ከምዝተብሃሉ የረድእ። እዞም ኣቡናት እዚኦም (ብዘይጥርጥር፡ ብፖለቲካዊ ኣእምሮን ጽምኣት 
ስልጣንን) ጳውሎስ ጓሶት ኣበሃህላኡ ኣብ ኣጥብያ ቤተክርስትያኑ ጥራሕ ንዘላ ሕብረት ዝመርሕ ሽማግለ ዘይኮነስ ኣብኩለን ዞባታት ንዝርከቡ 
መራሕቲ ብዓብላሊ ስልጣን ዘመሓድር እዩ ይብሉ። ምንም እኳ እቲ ብእምነቱ ዝፍለጥ ፖሊካርፕ ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ትካላዊ ኣካይዳ ተደጊፉ 
እንተነበረ እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ጭብጢ፤ ታሪኻውን መጽሓፍ ቁዱሳውን መሰረት የብሉን። እዚ ኣብታ ቀዳመይቲ ዘመን ከም ግብሪ ዝነበረ ብጋህዲ 
ምህሮ ብምዃን ሎሚውን ኣሎ። ኣቡናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስልጣን ኣለና ይብሉ ከምድልየቶም ገይሮም ድማ የካይድዎም፣ ኣብ ዝደለዩ ዎም ስፍራ 
ኣገልግሎት ድማ የቀምጥዎም። መንፈስ ቅዱስ፡ “በርናባስን ሳውልን ነቲ ዝጸዋዕክዎም ዕዮ ፍለዩለይ፡ በሎም።” ዝብል ቃል ዝኽሕዱ። እዚ ጸረ ቃል 
'ዩ፣ ጸረ ክርስቶስ 'ዩ። ማቴዎስ 20፡25-28 “የሱስ ከኣ ጸዊዑ በሎም፡ ነህዛብ ሸየምቶም ከም ዚገዝእዎም፡ ዓበይቶም ድማ ከም ዚመልክዎም፡ 
ትፈልጡ ኢኹም። ኣባታትኩም ግና ከምዚ ኣይኰነን፡ እቲ ኻባታትኩም ዓብዪ ምኻን ዚደልስ፡ ግዙእኩም ደኣ ይኹን። እቲ ኻባታትኩም ምርኡይ 
ኪኸውን ዚደሊ ኸኣ፡ ባርያኹም ይኹን።” ማቴዎስ 23፡8-9 ድማ “ንስኻትኩም ግና፡ መምህርኩም ሓደ እዩ እሞ፡ መምህራን ኣይትብሀሉ፡ 
ንስኻትኩምሲ ዅልኹም ኣሕዋት ኢኹም። ኣቦኹም፡ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ፡ ሓደ እዩ እሞ፡ ኣብ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣቦይ ኣይትበሉ።”

ነገር ኒቆላውያንነት ኣጸቢቅና ምእንቲ ክንርድኦ በዚ ዝስዕብ መልክዑ ከብራህርሆ፤ ከም እትዝክርዎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 13፡3 “ሓደ ኻብቶም 
ኣራእሱውን ንሞት ከም እተወግኤ ዀነ እሞ እታ ቝስሊ ሞቱ ሐወየት፡ ብዘላ ምድሪ ድማ ተገሪማ ደድሕሪ እቲ ኣራዊት ሰዐበት።” ይብል። ኩልና 
ከም እንፈልጦ እቲ ዝቆሰለ ርእሲ እቲ ብደረጃ ዓለም ሓያል ፖለቲካዊ ጽልዋ ዝነበሮ መንንግስቲ ሮማ እዩ። ኣስተውዒልኩም ተኸታተሉኒ፡ እቲ ርእሲ 
እንደገና ብመልክዕ “መንፈሳዊ መንግስቲ ካቶሊካዊት ሮማ” ብምዃን ተንስኤ። ኣስተውዕሉ፡ ዓወት ባዕዳዊ ጣኦታዊ ዝነበረ መንግስቲ ሮማ 
ካብምንታይ ዝተልዓለ እዩ ነይሩ? “ምክፍፋል ካልኣይ ድማ ምግዛእ።” - ኸፋፊልካ ምግዛእ ናይ መጀመርታ ዘርኢ ናይ ሮማ እያ። ሓጺን ስና ይቀድድን 
ይሕምሽሽን። ዝቀደደቶን ዝሓምሸሸቶን ዘበለ ከምዘይትንስእ ከምቲ ንካርቴጅ ሓምሺሻ ከም ጨው ዝበተነታ ትገብሮ። ሓሳዊት ቤተክርስትያን ኮይና 
ምስተልዓለት ድማ፤ እቲ ዘርኢ ሓጺና ከም ቀደሙ ምስኣ ጸንሔ፣ ኸፋፊልካ - ውረር ዝብል ፖሊቲካዊ ሜላታታ ድማ ከም ዝነበሮ ቀጸለ። እዚ'ዩ 
ኣምላኽ ዝጸልኦ ኒቆላዊነት።



16ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ብመርትዖታት ታሪኽ ከም ዝተረጋገጸ ድማ ከምዚ ዓይነት ስሕተት ናብ ቤተክርስትያን ምስ ኣተወ፤ ሰባት መዓርግነት ካህን፡ ንዝተምሃረ፣ 
ምድራዊ ሃብቲ ንዘኻዕበተ፣ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ንዘለዎን ሰብ ከም ዝወሃብ ስለዝመስሎም ካህን ንምዃን ምትህልላኽ ጀመሩ። መሎኮታዊ ጥበባት 
ብፍልጠት ደቂሰብን መደባቶምን ስለዝተተክኤ መንፈስ ቅዱስ ከመሓድር ስፍራ ኣይነበሮን። ክሃናት ድማ እምበኣርከስ ቃል ኣምላኽን በዓላትን 
ክምህረናስ ሓለፋ ኽእለት ዘለዎ ክርስትያን ኣየድልየናን ብዋናነት እቶም ኣብ ቤተክርስትያን ዝጽንበሉ በዓላት እዮም ዘድልዩ ናብ ዝብል ኣዝዪ ዘጒሂ 
ኽፍኣት በጽሑ። እዚ ድማ ሰይጣናዊ ዝኾኑ (ኣስዳዕቲ) ሰባት ነቲ መጓሰ ክምንዝዑ መንገዲ ኸፈተ።

እቲ ብሰብ ዝተሰርሔ ኣብ ቅዱሳን ጽሑፋት ዘየለ ንኸሃናት ልዕል ልዕል ዘብል ሰረተ-እምነት (Doctrine) ምስ ሰረቱ፤ መስርዕ መዚ 
ብምሽልላም ሃይማኖታዊ ናይ ስልጣን መስርዕ ሃነጹ። ኣብ ልዕሊ ከሃናት፡ ኣቡናት፣ ኣብ ልዕሊ ኣቡናት ድማ ካርዲናላት ከምዚ እንዳበለ ድማ ኣብ 
ዘመን ቦኒፌስ ሳልሳዊ ኣብ ልዕሊኹሎም ዝገዝእ ሊቃነ ጳጳሳት፡ ጳጳስ ተሾመ።

ውጽኢት ምትሕውዋስ ኒቆላውያንነት ከምኡ ድማ ጽምባረ ባቢሎና ምስ ክርስትና ሕዝቅኤል ኣብ ምዕራፍ 8፡10 ዝረኣዮ ይኸውን “ኣቶኹን 
ርኤኹን፣ እንሆ ኸኣ፣ ብዙሕ ምስሊ እቶም ዜጸይፉ ለመም ዚብሉን ርኹሳት እንስሳን ኵሎም ጣኦታት ቤት እስራኤልን ኣብ ወሰነወሰን እቲ መንደቕ 
ተስኢሉ ነበረ።” ራእይ 18፡2 ድማ “ንሱ ኸኣ፡ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ፡ ወዲቓ፡ ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኵሎም ርኹሳት መናፍስትን፡ ሰፈር 
ርኹስን ዜፈንፍን ዘበለ ዅሉ ዑፍን ኰይና። ኵሎም ኣህዛብ ካብቲ ወይኒ ቝጥዓ ምንዝርናኣ ሰትዮም፡ ነገስታት ምድሪ ምስኣ መንዚሮም ነጋዶ 
ምድሪውን ብሓይሊ ጽጋባ ሀብቲሞም፡ እናበለ ብብርቱዕ ድምጺ ጨደረ።”

ብዙሓት፡ ኣምላኻዊ ሰባት ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ዝጸሓሓፍዎ ደብዳቤታትን ሃቀነታትን ኣንቢቦም ክርድኡ ዝኽእሉ ሰባት ስለዝነበሩ እቲ ኣብ 
ቤተክርስትያን ዝሃነጽዎ ስርዓት ሰረተ-እምነት ኒቆላውያን ክንዲ ዝደለይዎ ከድምዕ ኣይተኽኣሎን። ስለዚ ድማ ቤተክርስትያን እንታይ ጌራ? ቅኑዓት 
መማህራን ብምውጋዝ ብዙሓት ጥቅልልብራናታት ኣቃጸለት። “ጴጥሮስ ብዛዕባ ደብዳቤታት ጳውሎስ ንምርዳኦም መጸገምቲ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ነቲ 
ቃል ነኸተንብብዎን ንኽትርድእዎ ፍሉይ ስርዓተ ትምህርቲ ይሓትት 'ዩ።” ድማ በሉ። ነቲ ቃል ካብኢድ እቲ ህዝቢ ብምምንዛዕ ድማ እቶ ም ከሃናት 
ዝብልዎ ጥራይ ንኽሰምዑን ግበሩ ዝብሎም ንኽገብሩን ኾነ። ኣምላኽን ቅዱስቃሉን ብምባል ድማ ይጽውዕዎ። ኣእምሮን ህይወትን ብዙሓት 
ብምውሳድ ድማ ባራያ መላኺ ከሃናት ገበሩዎም።

እምበኣርከስ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣእምሮን ህይወትን ደቂ ሰባት ከምእትጠልብ ክትፈልጡ እንተድኣ ደሊኹም ኣዋጅ ቴዲዮሰስ ዓስራይ 
ኣድምጹ።ቀዳማይ ኣዋጅ ቴዲዮሰስ።

እዚ ኣዋጅ እዚ በታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ሮማ ድሕሪ ምጥማቁ ብኡብኡ ተውሃበ። “ ንሕና ሰለስቴና ነገስታት ኣብ ትሕቲ ሰለስቴና 
ዝግዝኡ ህዝብታት ኩሎም ነቲ ንሰብ ሮሜ ብቅዱስ ጴጥሮስ ዝተሰብከ፣ ብባህሊ ድማ እሙን ኮይኑ ዝተዓቀበን፣ ብደማሱስ ሊቃነ ጳጳስ ሮማ፣ 
ብጴጥሮስ፣ ካህነ ኣለክሳንድርያ፣ብመሰረት ሃወርያዊት ትካልን ሰረተ-እምነት (Doctrine) ወንጌልን ድማ ሃወርያዊ ቅብኢ ዘለዎ ሰብ ዝውነን 
ሃይማኖት ብጽንዓት ክስዕቡ ንግበር። ኩላትና ቅድስተ ስላሴ ብሓደ ምልኪ ምልኣተ መለኮት ኣቦ፣ዉሉድ፣ መንፈስቅዱስን ንእመን። ሰዐብቲ ናይዚ 
እምነት እዚ ድማ ካቶሊኽ ክርስትያን ተባሂሎም ይጸውዑ። እቶም ተኸተልቲ ትርጉም ኣልባ ሃይማኖታትዝኾኑ ሰባት ድማ በቲ ውጉዝ ስም መናፍቅ 
ይሰመዩ፣ብስም ኣብያተ ክርስትያናት ዝእከብዎ ኣኼባታቶም ኩሉ ይወገዝ። ካብዚ መሎኮታዊ ፍትሒ እዚ ጎኒ ንጎኒ ድማ ስልጣንና ብሰማያዊ 
ምርሒት ጥበብ ዝህቦ ከቢድ መቅጻዕቲ ከም ከምዘውርድ ክሓስቡ ኣለዎም...።”

እዚ ንጉስ እዚ ዘ ውረዶ ም ዓሰርተ ሓሙሽተ መቅዕታዊ ሕግታት፡ ወንጌላውያን ካብ ሃይማኖታዊ ንጥፈታቶም ንሓዋሩ ክሕረሙ፣ ህዝባዊ 
መሰላቶም ክንፈጉ፣ ብመቅጻዕቲ፣ ውርሲ፣ ብንፍገት ኣብ ሓደ ሓደ ኣጋጣሚታት ድማ ብሞት ክእለዩ ይግባእ።

ሎሚውን ቀጥታ ናብ ከምኡ ዓይነት ነምርሕ ከምዘለና ትፈልጡ ዲኹም?

ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ንገዛእ ርእሳ ከም ኣደ እያ እትቆጽራ። ናይ መጀመርታ ፈላሚት ቤተ ክርስትያን 'የ ድማ ትብል። ምሉእ 
ንምሉእ ትኽክል። ናይ መጀመርታ ቤተክርትያን ሮማ እያ ነይራ፤ ካብ እምነት ወዲቃ ድማ ናብ ሓጢኣት ከደት። ከም ትካል ዝተደራጀወት 
ናይመጀመርታ ንሳ እያ ። ኣብ ውሽጣ ድማ ግብሪ ጸኒሑ ድማ ምህሮ ኒቆላውያን ተረኽባ። ኣደ ምዃና ዝኽሕድ የለን። ኣደ እያ ደቃ ድማ ኣለዋኣ ። 
ጓል ካብኣዲኣ ትወጽእ። እታ ሰበይቲ ኸኣ ቀዪሕ ግምጃን ቀዪሕ ውጹእ ክዳንን ተወንዚፋ፡ ኣብ ሾብዓተ ኲርባታት ሮማ ዝተቀመጠት። ኣመንዝራ እያ 
ደቃድማ ኣለዋኣ። ደቃ ድማ እተን ካብ ባዕላ ወጺኤን ተመሊሰን ናብ ትካላትን ኒቆላውያንነትን ዝኣተዋ ፕሮተስታንት ኣብያተ ክርስትያናት እየን። ኣደ 
እዘን ደቂ ድማ ዘማዊት (ጋለሞታ) ትበሃል፡ ንቃል መርዓኣ ዘይትኣምነት ሰበይቲ፣ ንጎይታ ተመርዒዋቶ ነይራ ካብኡ ከይዳ ግና ምስ ዲያ ብሎስ 
ኣመንዘረት። ብምንዝርናኣ ድማ ዝመስላኣ ኣዋልድ ወለደት። እዚ ናይ ኣደን ውልድቲን ሕብረት እዚ ድማ ጸረ-ቃል፣ ጸረ-መንፈስ፣ ብሰሪ'ዚ ድማ ጸረ-
ክርስቶስ። ብልክዕ እወ፣ ጸረ-ክርስቶስ።

ናብ ካልእ ኣስፊሔ ቅድሚ ምኻደይ፤ እዞም ጥንታውያን ከሃናት ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ካብ ቃል ኣምላኽ ንላዕሊ ዝኾኑ ይመስሎም ከምዝነበረ 
ክጠቅስ ይፈቱ። ነቲ ህዝቢ ሓጢኣት እቲ ህዝቢ ከም ዘሰርዩ ጌሮም ይምህርዎም ነበሩ፡ ሓጢኣተኛ መጺኡ ሓጢኣቱ እንተተናዘዘ ስርየት ሓጢኣት ከም 
ዝህብዎም ይዛረቡ ነበሩ። ፈጺሙ ሓቂ ኣይኮነን። ኣብ ካልኣይ ክፍለዘመን ህጻናት ከጥምቁ ጀመሩ። ጥምቀት ዳግም ውልደት የካይዱ። ሎሚ ሰባት 
ሕውስውስ ዝበሉ ምዃኖም ኣየደንቅን። ቀደም ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ከምዚ ዓይነት ንጴንጤ ቆስጤ ዝመስል ምትሕውዋስ ካብ ነበረ፤ ካብ ሓቂ 
ን2000 ዓመታት ንዝረሓቁ ሰባት ግዳ ክንደየናይ።

ኦ! ቤተክርስትያን ኣምላኽ፣ ሓንቲ ተስፋ ጥራሕ ኣላትኪ፡ ናብ ቃል ተመለሲ እሞ ምስኡ ኹኒ።

ምህሮ በልዓም፡

ራእይ2፡14 “ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተቲ ንምግባር፡ ንጣኦታት እተሐርደ ኺበልዑን ኪምንዝሩን ንባላቅ ዝመሀሮ ምህሮ በላዓም 
ዝሐዙ ስለዘለውኻ ግና፡ ቅሩብ ነገር ረኺበልካ አሎኹ።”

ስለዚ ኣቋም ኒቆላውያን ኣብ ቤተክርስትያን ኣእቲኹም ካልእ ሰረተ-እምነት (Doctrine) ንኸይተእትዉ ክትከላኸሉስ ኣይትኽእሉን ኢኹም። 
ኣስተውዕሉ፤ ኣምልኾኹም ብቃል ኣምላኽን ምንቅቃሕ መንፈስ ቅዱስን ከይኸውን እንተድኣ ነጺግኩምዎ፤ (ኣምላኽ መንፈስ እዩ፡ እቶም ዚሰግድሉ 
ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ኪሰግዱሉ ይግባኦም።) እምበኣርከስ ኣብ ክንድኡ ዝትክእ ካልእ ዝዓይነቱ ስርዓት ኣምልኾ ክትህብዎም ይግባእ። እቲ 
ዝትክእ ድማ በልዓማዊነት ይበሃል።



17ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ኣብ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ቤተክርስትያን እንታይነት ምህሮ በልዓም ክንርዳእ እንተድኣ ደሊና፤ ተመሊስና ኣብታ ናይ ብሉይ ኪዳን ቤተክርስትያን 
ተመሊስና ምስ'ዛ ሳልሰይቲ ዘመን ንምዘኖ እሞ፤ ምስ'ቲ ዘለናሉ ዘመን ድማ ነነጻጽሮ።

ታሪኹ ኣብ ዘህልቊ 22፡25 ኢና እንረኽቦ ። ኤስራኤል ምሩጻት ኣምላኽ ምንባሮም ንፈልጥ ኢና። ናይ ዘመኖም ጴንጤ ቆስጤኣውያን ነበሩ። 
ኣብ ትሕቲ ጽላል ደሙ ጸግዒ ረኸቡ፣ኩሎ ም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብጥምቀት ሓሊፎ ም ካብቲ ማይ ወጽኡ፣ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ድማ ማርያም 
ምስ ከበሮኣ ብመንፈስ ሳዕስዑ። ጽቡቅ! ድሕሪ ሒደት ጉዕዞ ድማ ደቂ እስራኤል ናብ ሞኣብ ኣተዉ። ሞኣብ መን ከምዝኾነ ትዝክሩ ኢኹም። ንሱ 
ሎጥ ካብታ ሓንቲ ጓሉ ዝወለዶ እዩ ። ሎጥ ድማ ወዲ ሓፍቱ ንኣብርሃም እዩ፡ ስለዚ እስራኤልን ሞኣብን ኣዝማድ ዮም። እዚ ክትርእይዎ እየ 
ዝደልየኩምዘለኹ፡ ሞኣባውያን ይንበሩሉ ኣይንበሩሉ ነቲ ሓቂ ይፈልጥዎ እዮ ም።

እምበኣር እስራኤል ኣብ ገማግም ሞኣብ መጺኦም ናብ'ቲ ንጉስ ከምዚ ኢሎ ም መልእኽተኛታት ለኣኹ “ ኣሕዋት ኢና፡ ብምድርኻ ኣሕልፈኒ ፡
ብጐደና መገዲ ንድይብ፡ ኣነን ከብተይን ካብ ማይካ እንተ ሰቴና ድማ፡ ዋጋ እህብ።” ንጉስ ባላቅ ግና ሰን በደ። ርእሲ ኒቆላ ውያን ዝኾ ነ እዚ ድሩብ 
እዚ ብድንቅን ተኣምራትን ብዝተፈላለዩ ፍረታት መንፈስቅዱስ ተዓጂባ ብክብሪ ኣምላኽ ድማ ገጻ እተንጸባርቅ ቤተክርስትያን ከሕልፋ ኣይፈተወን። 
ሕዛእቱ ከም ዝውረስ መሰሎ እሞ እስራኤል ብመሬቱ ከይሓልፉስ ባላቅእምቢ በለ። ብርግጽ እውን ፍርሒ ዓዚዙዎ ስለዝነበረ ኣብ ሞንጎኡን ኣብ 
መንጎ ኣምላኽን ኮይኑ ክልምን እሞ ሓያል ኣምላኽ ንእስራኤል ክረግመሉ በልዓም ናብ ዝበሃል ነብዪ ኸደ። በልዓም ድማ ኣብ ፖለለቲካዊ ጉዳያት 
ተሳታፊ ንምዃንን ብድልየት ልዑል ክብርን ብምስዳዕ ከምኡ ክገብረሉ ኸደ። እዚ ብምርኣይድማ መጀመርታ ካብ ኣምላኽ ተደማጽነት ንምርካብ ነቲ 
ህዝቢ ንኽረግም ናብ ኣምላኽ ክቀርብ ፈተወ። ብገዛእ ርእሱ ከምዘይገብሮ፤ ንኽኸይድ ፍቃድ ኣምላኽ ክሓትት ናብ ኣምላኽ ኸደ። ኸምዚ ኣብ ዘመንና 
ዘለዉ ብመንገዶ ም ዘይከደ ዘበለኹሉ ዝራገሙ ኒቆላውያን 'ዶ ኣይመስልን?

በልዓም ፍቃድ ኣምላኽ ክሓትት ምስ ከደ ኣምላኽ ድማ መለሶ ። ማ..ይ ዝገርም! ነገር ግን ባላቅ ካብቲ ቀዳማይ ዝበልጽ ክብርን ክፍሊትን 
ብምጥቃስ ኣይፋልካን በለ። ስለዚ በልዓም ናብ ኣምላኽ ደጊሙ ኸደ። ካብ ኣምላኽ እኮ ሓንቲ መልሲ እኽልቲ እያ ነይራ። ነዚ ሱሱዕ በልዓም ግና 
እኹል ኣይነበረን። ጎ ይታ ጥመት ናይ በልዓም ምስረኣየ ግና ኪድ በሎ፡ ሽዑ ብሽዑ ድማ ኣድጉ ተወጢሑ መንገዱ ኸደ። ንፍትወት ፍቃዱ ኣሕሊፉ 
ዝህብ ነጻ ፍቃድ ከምዝነበረ ከይኣስተውዓለ ኸደ። ዕስራ ጊዜ ኸይዱ ዕስራ ጊዜ ክረግሞም እንተዝፍትን ኣይምኾነሉን ነይሩ። ኣብዚ ዘመን ዘለዉ ሰባት 
ድማ ልክዕከም በልዓም እዮም። ብሰለስተ ኣማልኽቲ ይኣምኑ፣ ኣብ ክንዲ ብስም ድማ ብመዓርጋቱ ይጥመቁ እሞ ከምቲ መንፈሱ ኣብልዕሊ በልዓም 
ዘውረዶ ኣብ ልዕሌኦም ድማ የውርድ፡ ቅኑዓት ዘለዉ እንዳመሰሎም ብኸምኡ ኣሚኖ ም ይቅጽሉ፡ ብርግጽ ትኽክለኛታት በልዓማውያን እዚኣቶ ም 
እዮ ም። ሰረተ-እምነት (Doctrine) በልዓም ሪኢኹሞ ዶ? ከምድላይካ ቀጽል፣ ከም ኣካይዳኻ ኪድ “እወ ፡ ኣምላኽ ባሪኹና ኣሎ፡ ትኽክል ክኸውን 
ኣለዎ” ድማ ይብሉ። እወ ከም ዝባርኸኩም ይፈልጥ እየ። ንሱ ኣይክሕድን። ነገር ግን እዚ መንገዲ ልክዕ በልዓም ዝሓረዮ ትካል እዩ። ንቃል ኣምላኽ 
ምሕንጋድ 'ዩ። ምህሮ ሓሶት 'ዩ።

ስለዚ በልዓም መልኣኽ ኣምላኽ ክሳብ ዘጓንፎ ብዕሽነት ከደ። ነገርግን እቲ ነብዪ (ካህን፣ ካርዲናል፣ ኣቦ ወንበር፣ ፕረዚደንትን ሓላዊ ሓፈሻን) 
ብትምኒት ክብርን ገንዘብን ኣዒንቱ ዓዊሩ ስለዝነበረ ምሉሕ ሰይፊ ሒዙ ኣብ መንገዱ ደውዝበለ መልኣኽ ክርእዮ ኣይከኣለን።

ነቲ ዝዓበደ ነብዩ ክኽልክሎ ኣብ ቅድሜኡ ደው በለ። እታ ኣድጊ ርእያቶ ድማ ኣዔመት፡ እግሪ በልዓም ኣብ መንደቅ ክሳብ ዝጋጮ ድማ 
ኣጣበቀቶ። እቲ ኣድጊ ርእይዎ ደው በለት ክኸይድ ኣይተኽኣላን። ኣይትኽእልን። በልዓም ድማ ብሕርቃን ወሪዱ ነታ ኣድጊ ምቅጥቃጥ ጀመረ። 
ኣምላኽ ልሳን እታ ኣድጊ ኸፈተ እሞ እታ ኣድጊ ንበልዓም ክትዛረቦ ጀመረት። እታ ኣድጊ ዲቃላ ኣይነበረትን፣ትኽክለኛ ዘርኢ ነበረት እሞ ነቲ ዕዉር 
ነብዪ “እታ ኣድጊ ድማ ንበላዓም፡ ኣነ ኽሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ነዊሕ ዘበንካ እተወጣሕካኒ ኣድግኻ ደይኰንኩን፧ ከምዚ ኽገብረካዶ ልማድ ነይሩኒ? 
በለቶ።” በልዓም ድማ መሊሱ “ እወ፣እወ ኣድገይ ኢኺ ክሳብ ሎ ሚ ድማ እምንቲ ኾይንኪ ኣገልጊልኪኒ፣ ሕጂ ግና እንተዘይ ኬድኪ ክቀትለኪየ...” “ 
ዎ! እንታይ ይበሃል ምስ ኣድጊ ዘረባ? መስሓቅ፤ እታ ኣድጊዝተዛረበትኒ ኣነ ድማ ዝመለስኩላ ኾ ይኑ ተሰሚዑኒ።”

ኣምላኽ ብዙሕ ጊዜ ብልሳን ተዛሪቡ እዩ ። ኣብ ዘመን ድግስ ቤልሻጣርን ኣብ በዓለ ሓምሳ ተዛሪቡእዩ ። ሎ ሚ እውን ከ ምኡ ይገብር ኣሎ። 
ስምዕታ ናይ'ቲ ቀሪቡ ዘሎ ፍርዲ እዩ ።

መልኣኽ እግዚኣብሄር ድማ ኣዒንቲ በልዓም ከፈተ እሞ ሻላ ኣድግኻ እምበር ንኣምላኽ ብፍታኑስ ሞ ይቱ ከምዝነበረ ድማ ነገሮ። በልዓም 
ንኽምለስ ተስፋ ምስሃበ ኣምላኽ ዝሃቦ ጥራይ ንኽዛረብ ብተግሳጽ ተመለሰ።

ስለዚ ድማ በልዓም ከደ እሞ ሾ ብዓተ መሰወኢታት ድማ ኣቆ መ። ናብ ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ክቀርብ ከም ዝግባእስለዝፈልጥ ድማ ምምጻእ 
ናይቲ መሲሕ ዘመላኽት ገንሸል ሰውአ። ከምቶ ም ሎሚ ዘለዉ መካኒካዊ ኣሰራርሓ ጥራሕ እምበር ዳይናሚኩ ኣይፈልጦን። ኣይረኣየኩምን ዘሎ? 
ኒቆላውያንነት። እስራኤል እኮ ኣብ ሽንጥሮ ኾ ይኖ ም ተመሳሳሊ መስዋእቲ ሓደ ዝዓይነቱ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ፣ ምልክት ዝኽተሎ ግና ሓደ ጥራሕ 
እዩ። ሓደ ጥራሕ ኣብ ማእኸሎም ኣምላኽ ዝነበሮ ም። ስርዓት ኣግባብን ኣካይዳን ኣብ ገለ ኣየብጽሐኩምን። ስፍራ መንፈሳዊ -ምግሃዳት ኣይወስድን። 
ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ዝገበርዎ ድማ እዚ እዩ ሰረተ-እምነት ኣምላኽ ዘይኮነስ ሰረተ-እምነት በልዓም ሓወሱ። በዚ ድማ ተዓንቀፉ፡ ወደቁ ኩሎም ምዉታን 
ሰባት ኮኑ።

መስዋእቲ ምስ ተመዓራረየ በልዓም ንእስራኤል ብትንቢት ክረግም ተዳልዩ ነበረ፡ ኣምላኽ ግና ልሳኑ ገትኦ እሞ ኣብ ክንዲ መርገም ባረኾም።

ባላቅ ተቆጥዐ፣ ይኹን እምበር ብመንፈስቅዱስዝተዘረበ ትንቢት ስለ ዝነበረ በልዓም ክገብሮ ዝከኣሎ ነገር ኣይነበሮን። ባላቅድማ ምናልባት 
ክረግሞም ዝኽእለሉ ኻልእ ጫፍ ብድሕሪቶ ም እንተረኣየስ ናብቲ ሽንጥሮ ክኸይድ ሓተቶ። እቲ ባላቅ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላ እቲ ሎሚ ሎሚ 
ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሜላ ዓይነት እዩ ። በቢዓበይቶ ም ትካላት ሃይማኖት ነቶ ም ሒደት ይጥምትዎ ም እሞ ኣብ ሞንጎ ኦም ነውሪ እንተድኣ ረኺቦ 
ምሎም ነቂሶ ም የውጽኡዎ እሞ ይእውጁ። እቶ ም ቀንዲ እኤና ዝብሉ ሓጥያት እንተገይሮም ገለ እኳ ኣይዛረበሉን፡ ነገርግን ሓደ ካብቶ ም ሕሩያት 
ነቊጣ ጥፍኣት ጥራሕ ትረኸቦ፡ ኣብ ሃገር ምሉእ ዘለዋ ወረቃቅቲ ኹለን ምእዋጅ ይጅምራ። እወ እስራኤል ድኻም ነበራ (ስጋዊ) ኽፍሊ ነበራ። 
ድኹም ጎ ኒ ነበሮም፡ ነገርግን ኣብ ክንዲ ድኹም ጎኖም በቲ ካብ ጸጋኡ እምበር ካብ ግብሪ ዘይኸውን ሕርየት ኣምላኽ ብመዓልቲ ዓንዲ ደመና ብለይቲ 
ድማ ብዓንዲ ሓዊ ነበሮም፣ በቲ ኻብ ኣምላኽ ዝኾነ ግሉጽ ምልክታት ዉቁዕ ከረን፣ ተመን ነሃስን ምልክትን ተኣምርን መርትዖ ነበሮም።

ጎይታ ነቶ ም Ph.D፣ LL.Dን D.D ዝሓዙ ኒቆላውያንን ነተን ዓበይቲ ትካላቶምን፣እቲ ኣብ ማእኸሎም ዝምካሕን ኣየኽብርን። እስራኤል ግና ኣብ 
ማእኸሎም ዝገሃድ ቃል ስለዘለዎም የኽብሮም። እስራኤል በቲ ካብ ግብጺ ዝወጸትሉ ጉዕዞ ኣኽራን ዘብረቅርቅ ነገር ኣይነበራን፡ ነገር ግን ብሩኽ 
ህዝቢ ነበረ። ን300 ዓመታትዝኣክል ዝፈልጥዎ ነገር ምጉሳይ ኣሓ ፣ ፈቆዶ ሜዳ ፍርሓት መግዛእቲ ግብጺ ከርተትነበሩ። ሕጂ ግን ተባረኸ። ብልዕልና
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ኣምላኽ ብሩኽ ህዝቢ ነበረ። ብርግጽድማ ሞኣብጠመታ። ካልኦት መንግስታትውን ከምኡ። ትካላት ኩሉ ግዜ ኣብቶ ም ዘይተደራጀዉ ይጥምቱ እሞ 
ብሓይሊ ክጥርንፉዎ ም ይፍትኑ እምቢእምቢ እንተበሉ ድማ የጥፍእዎ ም።

ምናልባት ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ክሓተኒ ይኽእል ይኸውን፡ “ ከመይ ኢልካ ኢኻ እስራኤል ከይተደራጀዉ ሞኣብ ከም ዝተደራጀዉ ክትሓስብ 
ዝኸኣልካ? እዚ ሓሳብ እዚ ኸ ካበይ ረኸብካዮ ?” ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 'የ ረኺበዮ ። ኩሉ ኣብዚ ጽሑፍ እዩ ።። ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝርከብ ዘበለ 
ኹሉ ታሪኻዊ ዝመስል መዛግብቲ ምእንቲ ኻብኡ ኽንመሃር ንተግሳጽና ዝተጽሓፈ ጽሑፍ 'ዩ። እነሀልኩም ዘህልቊ 23፡9 “ካብ ርእሲ ኣኻውሕ ደኣ 
እርእዮ፡ ካብ ኲርባታት ከኣ እጥምቶ ኣሎኹ። እንሆ፡ ንበይኑ ዚቕመጥ ህዝቢ፡ ምስ ህዝብታትውን ኣይቊጸርን።” ኣምላኽ ኣብ በረኽቲኾ ይኑ፡ 
ንኽፉእ ነጥቢታቶ ምን ንኹነነን ዘይኮነስ ንጽቡቆ ም ይጥምቶ ም ኣሎ። ኣምላኽ ኸምቲ ኽርእዮ ም ዝፈተዎ ገይሩ - ኻብ ኩርባታት ፍቅርን ምሕረትን 
ይጥምቶ ም ኣሎ። ንበይኖም ከም ትካል ከይተደራጀዉ ተዘሊሎም ይቅመጡ። ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተመልኤ ነብዪ ድኣ እምበር ንጉስ ኣይነበሮምን። 
ቃል ኣምላኽ ድማ ናብቲ ነብዪ ይመጽእ እሞ ናብቲህዝቢ ድማ ይኸይድ። ኣባላት ሕቡራት መንግስታት (U.N) ኣይነበሩን፣ ናይ ቤት ምኽሪ ኣብያተ 
ክርስትያናት ዓለም(WORLD COUNCIL OF CHURCHES) ኣባላት እውን ኣይነበሩን፣ መጥምቃውያን፣ ፕረስቢተርያን፣ ኣሰምብሊ ኦፍ ጋድ ወይ 
ድማ ገለ ኻልእ ትካላዊ ኣባልነት ኣይነበሮ ምን። ምስ ኣምላኽ ጠቢቆም ስለዝነበሩ ኻልእ ትካል ኣየድልዮም ን ነበረ። ዝመኽሮ ም ኻልእ መኻሪ 
ኣየድልዮ ምን - ኣብ ማእኸሎም “ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ” ዝብል ነበሮም። ሃሌሉያ ።

ዋላ'ኳ በልዓም ካብ ጎ ይታ ዝተዓደሎ ፍሉይ ምግላጽ ብምምጻእን ናብ ኣምላኽ ዝቀርበሉ ትኽክለኛ ኣቀራርባ ይሃልዎ እምበር፣ ኻህን እታ 
ጉጅለ ሓሶት እዩ ዝነበረ። ኸምኡ ስለዝነበረ ድማ ኻብ ባላቅ ሞገስ ንኽረክብ ዝገበሮ ሜላ እንታይ ነበረ? ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ብሞት ክቀጽዖ ም 
ዝኸ ለሉ ሜላ መደበ። ልክዕ እቲ ሰይጣን ነታ ንሄዋን ኣስሒቱ (ውድቀት ስጋ ፈጢሩ) ካብ ኣምላኽ ኣንጻር ሓጢኣት ዝወጽእ ፍርዲ ሞት ከም ዘውርድ 
ዝፈለጠ፤ በልዓም ድማ ንእስራኤላውያን ብሓጢኣት ክወድቁ እንተሓባቢልዎ ም ኣምላኽ ንእስራኤል ብሞት ከም ዝፋረዶ ም ፈለጠ። ስለ ዚ 
እስራኤል መጺኦም ሓጢኣቶ ም ክሓብርዎ ም መደበ። ናብ ድግስ በዓል-ጲዖር ንኽመጽኡ ሓባበሎም (መጺእኹም ምሳና ኣምልኹ)። እስራኤላውያን 
ብዘይጥርጥር ናይ ግብጻውያን ከምዚ ዝዓይነቱ ድግስ ስለዝለመዱ ወጺኦም ክርእዩ ን ምስ'ቲ ህዝቢ ድማ ኽምገቡን ጸገም ዘለዎ ኾ ይኑ ኣይተርኣዮ 
ምን። (ብመሰረቱስ ሕብረት ምግባር እንታይ ጸገም ኣለዎ? ንኸነፍቅሮ ም ይግባኣና እዩ፡ ኣይግባኣናን!፣ እንተዘይኮ ይኑስ ብኸመይ ድኣ ኽንከስቦ ም 
ኽክኣለና ይኽእል?) ምስ ኩሉ ፍቅሪ ምዃን እኮ ጸገም የብሉን - ብምባል ርእሶ ም ኣታዓሻሸዉ። ብኡ ብኡ ግና ኣመንዝራታት ሞዓብ ወጺኤ ን 
ብሳዕሲዒት ሮክ ኤንድ ሮልን ትዊስትን እንዳተሽከርከራ ቀምሸን ክቀፍጻ ምስ ጀመራ፤ ትምኒት ምንዝርና ኣብ ደቂ እስራኤል ነደደ እሞ ናብ ምንዝርና 
ተሰሓቡ። ጎ ይታ ድማ ብቁጥዓኡ ኣርባዓን ክልተን ሽሕ ህዝቢ ቀርደደ።

እዚ ድማ እዩ ቆ ንስጠንጢኖስን ሰዓብቱን ኣብ ኒቅያን ድሕረ ኒቅያን ዝገበርዎ። ንህዝቢ ኣምላኽ ናብ ምኽሮ ም ጸ ውዕዎ። ቤተ ክርስትያን 
ካብቲ ዘዳለዉዎ (ምክፋል ቤተክርስትያናዊ ልምዲ፣ ጽንብላት፣ ክርስትናዊ ኣስማት ዝተውሃቦም ጣኦታዊ ድግሳት)ኽትምገብ ምስጀመረት፣ ተንሲኣ 
ክትስዕስዕ ምስ ከደት፡ ሽዑ ተፈንጠረት፡ ብሰንኪ ምንዝርናኣ ድማ ኣምላኽ ራሕርሓ።

ዝኾ ነ ይኹን ሰብ ካብ ቃል ኣምላኽ ብምርሓቅ እቲ ኻብ ኣምላኽ ዝወርድ ቅዱስ መንፈስ ምቅባል ሓዲጉ፤ ኣባል ቤተክርስትያን ምዃን እንተ 
መሪጹ፡ እቲ ሰብ ይመውት። ሙውት እዩ። ኣባላት ቤተክርስትያን ኣይትኹኑ። ስፍራ ቃል ኣምላኽ ብስርዓት ቤተክርስትያንን ባህሊሰባት ናብ 
ዝትከአለን ትካላት ሃይማኖት ኣይትትሓወሱ። እንተዘይኮይኑ ግና ሞት ክትሞቱ ኢኹም ። በቃ ኮ ይኑኩም ትሞቱ፣ ዘለኣለማዊ ርሕቀት ኻብ ኣምላኽ!

ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ኩሉ ዘመናት ዝኸ ውን ዝነበረ እዚ ዓይነት እዩ ። ኣምላኽ ነቲ ህዝቢ ነጻ የውጽኦ። ብደሙ ይወጽኡ፣ ብቃሉ ይቅደሱ፣ 
ብማይ ጥምቀት ይኸዱ፣ ብመንፈስይምልኡ፣ ድሕሪ ቁሩብ ግና ቀዳመይቲ ፍቅሮ ም ይርስዑ እሞ ሓደ ኻባታቶ ም ነፍሶ ም ክሕልዉን ሽሞም ንኸጸ 
ውዑ ን ክደራጀዉ ከምዝግበኦም ዝምህር ሓሳብ የምጽእ። ኣብ ካልኣይ ትውልዶም ሓደ ሓደ ጊዜ ድማ ኣቀዲሞም ይደራጀዉ። መንፈስ ኣምላኽ 
ይርሕቆ ም እሞ ስርዓት ኣምልኾ ይነድ። ሙታን 'ዮም። ገዛእ ርእሶ ም ምስ ምስቲ ህይወት ዘይርከቦ ድግምትን ስርዓትን የዳቅሉ።

ስለዚ በልዓም ደቂ እስራኤል ከመንዝሩ ገበሮ ም። ስጋዊ ምንዝርና ማዕረ መንፈስ ምንዝርና ሃይማኖታዊ ትካላት ከምዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም? 
መንፈስምንዝርና መንፈስ ትካላዊነት ዩ እየ ዝብል ዘለኹ። ስፍራኹሎ ም ኣመንዝራታት ድማ ቃላይ ሓዊ እዩ። ኣምላኽ ብዛዕባ ትካላዊነት ዝሓስቦ 
እዚ እዩ። እወ! ስፍራ እታ ኣመንዝራን ደቃን ቃላይ ሓዊ እዩ።

ትካላት ሃይይማኖት ኩለን ካብ ኣምላኽ ኣይኮናን። ኮይነን እውን ኣይፈልጣን ኣይኩኾ ናን ድማ እየን። ንህዝቢ ኣምላኽ ናብ መራሕትን 
ተመራሕትን (ምእመናን) ዝኸፋፍል መንፈስ ስለዝኾ ነ ህዝቢ ካብህዝቢ ዝፈላሊ ናይ ስሕተት መንፈስ እዩ ። ትካላትን ሃይማኖታዊ ድርጅታትን 
ዝገብራኦ ድማ እዚ እዩ ። ብምድርጃው ገዛእ ርእሶ ም ካብ ቃል ኣምላኽ ይፈልዩ እሞ ናብ መንፈሳዊ ምንዝርና ይኣትዉ።

ኣስተውዕሉ፡ ቆ ስጠንጢኖስ ነቲ ህዝቢ ሓደሽቲ በዓላት ሃበ። እቶ ም በዓላት ሓዱሽ ቤተክርስትያናዊ ስም ዝተሰየሙ ኾ ይኑም ጥንታውያን ናይ 
ኣምልኾ ጣኦት ዝነበሩ በዓላት እዮ ም። ሓደ ሓደ በዓላት ድማ ትኽክለኛ ክርስትናዊ ጽንብላት ዝነበሩ ኾ ይኖ ም ብጣኦታዊ ጽንብላት ዝተጣመሙ 
በዓላት እዮ ። ጽንብል ኣምላኽ ጸሓይ ናብ ጽንብል ኣምልኾ ወዲ ኣምላኽ ለወጦ፣ እቲ ቀደም ታሕሳስ 21 ንኣምላኽ ጸሓይ ዘብዕልዎ ዝነበሩ ጽንብል 
ናብ ታሕሳስ25 ብምቅያር ልደት ወዲ ኣምላኽ ብምባል ስም ሰየምዎ። ከምእንፈልጦ ግና ወዲ ኣምላኽ ኣብታ ህወት ዝቦ ቅለላ ወርሒ ምያዝያ ድኣ 
እምበር ታሕሳስ ኣይተወለደን። እቲ ክርስትያናት ሞ ትን ትንሳኤን ጎይታ ኢሎም ዘብዕልዎ ዝነበሩ ጽንብል ትንሳኤ ድማ በቲ ንኣስታሮት ዝስውእዎ 
ዝነበሩ በዓል ብምልዋጥ ኢስተር (Easter) በሎ። ብርግጽ ግን ንኣስታሮ ት ዝስዋእ ድግስ ነበረ።

ኣብ ቤተክርስትያን መሰውኢ ብምግባር ፡ ምስልታት ገበሩሉ። ነቲ ህዝቢ ድማ ዋላ'ኳ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘየለ ትምህርቲ እንተኾነ ሕጊ 
ሃዋርያት ብምባል ሃቡዎ ም። እቲ ሮማ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን እትፍለጠሉ መናፍስታዊ ኣምልኾ ዝሓለፉ ወለዶ ታት ድማ ነቲ ህዝቢ 
መሃረቶም። ዑ ፍ ዘበለት ኩላ ኣብታ ጎ ጆ ንሳ ነበረት። ሎ ሚ ድማ ኩሎም ፕሮ ቴስታንት ምስ ድርጅታቶም እነሆ ተመሳሳሊ ነገር ይገብሩ ኣለዉ።

ንጣኦትዝተሰወአ በልዑ። ንጣኦታት ዝተሰወአ ኣካላዊ ስጋ በልዑ ማለተይ ኣይኮነን። ምንም እኳ እታ ኣብ የሩሳሌም ዝነበረት ቤት ምኽሪ 
ኣንጻር ከምዚ ዝዓይነቱ ነገራት እንተተዛረበት፤ ጳውሎስ ግና ከምቲ ብዛዕባ ጣኦታት ምንም ከምዘይኮኑ ዝበሎ እዚ ኣይተገደሰሉን። ምኽንያቱ ጥራሕ 
ድኣ ንሓውካ ዘዐንቅፍ እንተኾ ይኑ ይኽልከል እምበር እዚስ ናይ ሕልና ጉዳይ ጥራሕ ከምዝኾነ እዩ ዝገለጸ። ብተወሳኺ ድማ እዚ ብዛዕባ እታ ናይ 
ኣህዛብ ቤተክርስትያን ዝምልከት ስለዝነበረ እዚ ምግላጽ እዚ ጉዳዩ ምስ ኣህዛብ እምበር ምስኣይሁድ ኣይኮነን። እዚ ነገርእዚ በቲ ንቃልኣምላኽ 
ዝረኣይኩሉ ተመሳሳሊ ብርሃን እየ ዝርእዮ። “የሱስ በሎም፥ ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበላዕኩም፡ ደሙውን እንተ ዘይሰቴኹምሲ፡ ህይወት ከም 
ዜብልኩም፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ።” “ሰብ ብዅሉ ቓል ኣምላኽ እምበር፡ ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን፡” ስለዚ ምብላዕ ብመንፈሳዊ 
ኣበሃህላ ተኻፋላይ  ምዃን  ዝብል ስምዒት ኣለዎ።  ስለዚ  ኩሎም እቶ  ም  ሰባት  ነቲ  ምስልታት ክሰግዱ፣  ሽምዓ  ኽውልዑ፣  ጣኦታውያን  ጽንብላት



19ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

ከብዕሉ፣ ሓጢኣታቶ ም ድማ ንሰብ ክናዘዙ ከለዉ (ኩሉ እዚ ናይዲያብሎስ ሃይማኖት ተግባራት) ተኻፈልቲ ጎ ይታ ዘይኮኑስ ተኻፈልቲ ዲያብሎስ 
እዮም ዝኾ ኑ ዘለዉ። ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ ኣብ ኣምልኾ ጣኦት ነበሩ። እቲ መሰወኢታትን ዝተክኽ ዕጣንን ጸሎት ጎ ይታ እንዝክረሉ እዩ እምበር 
ካልእ ትርጉም የብሉን ዋላኢሎም ከምድላዮም ክዛረቡ፣ ዝበልዎ ዘበለ ትርጉም ይሃልዎ፣ ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ቅድሚ ስእልታት ምጽላዮ ም ምእንቲ 
ኣትኲሮት ኢልና ኢና ይበሉ፣ ኣብ ካህን ከይዶም ክናዘዙ እንከለዉ ድማ እቲ ካህን ብስም ጎይታ ሓጢኣቶም ይቅር ከም ዝብለሎምን እንዳኣመኑ 
ብልብና ናብኣምላኽ ኢና እንንሳሕ ዋላ ይበሉ፣ ከመኽንይዎ ዝደለይዎ ድኣ ይበሉ እምበር ካብቲ ፍሉጥ ናይባቢሎን ሰይጣናዊ ሃይማኖት ብምክፋልን 
ምስጣኦታት ሕብረት ብምግባርን መንፈሳዊ ኣመንዝራነት ማለት ሞት እዮም ዝካፈሉ ዘለዉ። ሙታን 'ዮም።

ስለዚ ቤተክርስትያን ን መንግስትን ተመርዓዋ። ቤተክርስትያን ምስጣኦታት ሓበረት እሞ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ዝባና ብምሓዝ “ እታ 
መንግስቲ ከም ዝመጽአትን ፍቃድ ኣምላኽ ድማ ኣብ ምድሪ ከም ዝኾነትን” ተሰምዖም። ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማ ንዳግም ምምጻእ ጎይታ የሱስ 
ዘይምጽባዮምስ ዘገርም የብሉን። እቲ ዝመጽእ ሽሕ ዓመተ ዕረፍቲ ኣይጽበዩ ን። ሽሕ ዓመቶም (ዓመት ዕረፍቲ) ሒዞማ ኣለዉ። “ጳጳሶም ሕጂ ነጊሱ 
ኣሎ ኣምላኽ ድማ በቲ ጳጳስ ነጊሱ።” ብመሰረትኣበሃህላኦም ድማ ንሱ ዝመጽእ ሓዳሽ ሰማይን ሓዳሽ ምድርን ምስተዳለወያ እዩ። ነገርግን እዚ 
ኹሉስሕተትእዩ ። እቲ ጳጳስ ርእሲ እታ ቤተክርስትያን ሓሶት እዩ ፣ ብትኽክል ድማ ሽሕ ዓመት ክህሉ እዩ እታ ሽሕ ዓመት ኣብእትግለጸሉ እዋን ግና 
ንሱ ኣብኣ የለን። ኣብ ኻልእስፍራ ክህሉ እዩ ።

ስምዕታ (መጠንቀቅታ)

ራእይ2፡16 “ ስለዚ ተነሳሕ፡ እንተ ዘይኰነስ ቀልጢፈ ናባኻ ኽመጽእ፡ ብሰይፊ ኣፈይውን ክዋግኦም እየ።”

ኻልእ እሞ እንታይ ክብል? ኣምላኽ ሓጢኣት እቶም ሽሙ ብኽፉእ ዘኽፋእፍኡስ ክሓድገሎም ዶ ይከኣሎ? ኣብሰዓታት ሓጥኣት ጸጋ ዝርከበሉ 
መንገዲ ሓንቲ ጥራሕ እያ፣ ተነስሑ። ጌጋ ከምዘለኹም ተናዘዙ። ንሕድገት ሓጢኣትን ንውህበት መንፈሱን ናብ ኣምላኽ ቅረቡ። ትእዛዝ ኣምላኽ 
እዮ'ሞ ነዚ ትእዛዝ ዘይምቅባል ድማ ሞት እዩ ከምቲ ዝበሎ “ብሰይፊ ኣፈይ ምሳኻ ኽዋጋእ እየ ”። እቲ ኣራዊት ነቶ ም ቅዱሳን ተዋግኦም ነገርግን ጎ 
ይታ ኽዓ ነቲ ኣራዊት ኽዋግኦ እዩ ። ኣንጻር እቲ ቃል ዝዋግኡ ኹሎም እቲ ቃል ኣንጻሮም ዝዋጎኦም ሓንቲ መዓልቲ ክትመጽእ እያ። ኣብ ቃል ኣምላኽ 
ምንካይን ምውሳኽን ቀልዲ ኣይኮነን። ነቶም ዝቅይርዎን ከም ዝጥዕሞም ድማ ዝገብርዎ ን ኩሉስ ብጀካ ሞትን ጥፍኣትን ካልእ ኣይረኽቡን እዮ ም። 
ጸጋ ኣምላኽ ግና “ተንስሑ” እንዳበለ ሎ ሚውን ይእውጅ ኣሎ። ኦ! ምህሮ ንስሓስ ክንደይ ይጥዕም። (በእዳወይ ምንም ከየምጻእኹ፣ ብኸምኡ ናብ 
መስቀልካ ጠበቅኩ። ሓዘነይ ተሰኪመ፣ ዝኾንኩዎን ዝገበርኩዎን ኮይነ፣ ግጥሚ) እምበኣርከስሕጂስ ደሙ እዩ። ካለ ኣይኮነን ነገር ግን ደም የሱስእዩ ። 
እሞ እንታይ ይሓይሽ? ንስሓ ወይስ ሰይፊ ሞት? ንዓኻ ይምልከት።

ሽልማት

ራእይ2፡17 “እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ። ነቲ ዚስዕር ካብቲ ስዉር ማና ኽህቦ እየ፡ ጻዕዳ እምኒ ድማ፡ ብዘይ 
እቲ እተቐበላስ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ኣብታ እምኒ እቲኣ እተጻሕፈ ሓድሽ ስም ክህቦ እየ።”

ሓድሕድ መልእኽቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ንዘለዉ ኣመንቲ ዘተባብዕ መለዓዓሊ ብምሓዝ ስዒሩ ኻብ ጎ ይታ ከም ዝሽለም ይዛረብ። ኣብዛ 
ትውልዲ እዚኣ ድማ መንፈስ ስዉር ማናን ኣብ ጻዕዳ እተጽሓፈ ሓዱሽ ስምን ተስፋ ይህብ ኣሎ።

ነፍሲ ወከፍ መልእኽቲታት ናብቲ “መልኣኽ” - (ልኡኽ ሰብ) ዘመላኽት ክሳብ ዝኾነ ድማ ዓብይ ሓላፍነትን ሓለፋ ዘለዎ ሽልማትን ኣለዎ ። 
ከምቲ ነቶም ዓሰርተ ኽልተ ሃዋርያት ንዓሰርተኽልተ ነገዳት ኢስራኤል ክፈርዱ ዝተውሃቦም ዓሰርተኽልተ ዙፋናት፣ ነዞም ሰባት ኢዚኦም ድማ 
ኣምላኽ ሓለፋ ዘለዎ ተስፋ ሃቦም። ጳውሎስ ኣብ ዘመኑ ዝነበረትመርዓት ህዝቢ ንክርስቶስ ከቅርብ ሓለፋ ዘለዎ ተስፋ ተዋሂብዎ ከምዝነበረ ዘክሩ። 
2ይ ቆሮንጦስ 11፡2 “ብቕንኢ ኣምላኽ እቐንኣልኩም እየ እሞ፡ ንጽህቲ ድንግል ንክርስቶስ ምእንቲ ከቕርበኩም፡ ንሓደ ሰብኣይ ኣሕጽየኩም እየ።” 
ከምኡ ድማ ኩሎም ልኡኻት ነቲ ኣብ ሰዓቶምን ኣብ ዘመኖምን ዝግለጽ ቃል ኣምላኽ እሙናት ኮይኖም እንተሒዞም ንኹሎም ከምኡ ማዕረ እዩ። ኣብ 
መወዳእታ ዘመን እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ክኸውን እዩ። ልክዕ ከምቲ ንጳውሎስዝተውሃቦ ሓለፋ ዘለዎ ተስፋ ክኸ ውን እዩ ። ኩሉኽም ክዛረብ 
ከለኹ ከም ዝሰማዕኹምኒ ብዙሕ ጊዜ ንጎይታ ብዘይምእዛዘይ ስለዝፈራሕኩ ከይመውት እሞ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ምስ ቀረብኩ ብዛዕባይ ዘይሕጉስ 
ከይኸውን ኩሉ ጊዜ ኸምዝፈርሕ ክዛረብ ከለኹ ትዝክሩ ኢኹም። ሓደ መዓልቲ ንጉሆ ኣብ ዓራተይ ግ ስስ ኢለ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳሓሰብኡ 
እንከለኹ ብ ንገት ናብ ዝተፈልየ ዓይነት ራእይ ተነጢቀ ኸድኩ። ዝተፈለየ ዓይነት ክብሎ ዝኸኣልኩሉ ምኽንያት ድማ ኣሻሓት ጊዜ ራእይ ርእየ 
ይፈልጥ እየ ኸምዚ ዓይነት ካብ ስጋይ ዝወጻእኹሉ ራእይ ግና ኣይነበረን። ካብ ስጋይ ወጺኤ ንሰበይተይ ርኣኹዋ እሞ ስጋይ ምስኣ ኣብ ጎና ተገምሲሱ 
ረኣኹዎ። ብኡ ብኡ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኸምኡ ርእየዮ ኣብ ዘይፈልጥ ኣብ ውቁብ ስፍራ ነብሰይ ረኸብኩ። ገነት ነበረ። እነሆ ድማ እኩባት ሰባት 
ረኣኹ ኣብ ህይወተይ ኸምኦም ሕጉሳትን ምልኩዓትን ሰባት ርኤ ኣይፈልጥን። ኩሎም ካብ - 18 ክሳብ 21 ዕድመ ኽልል ዘለዉ መናእሰያት ነበሩ። 
ኣብሞንጎኦም ስብየት ጸጉሪ ይኹን ነቁጣ ገጽ ወይድማ ኣበር ሰውነት ዘለዎ ኣይነበረን። እተን ኣዋልድ ጸጉሪ ርእሰን ኣብ መዓንጣአን ይበጽሕ ኩሎ 
ምኣወዳት ድማ ምልኩዓትን ጠንካራታትን ነበሩ። ኦ ... ዝተቀበሉኒ ኣቀባብላ ደስ ክብል! ሓቊፎም ደጋጊሞ ም ድማ ፍትው ሓው ስለዝረኣናካ ሓጎስና 
ብዙሕ 'ዩ እንዳበሉ ተቀበሉኒ። እንታዎት እዮ ምእዞ ምመጓሰ እዚኦም ኢለ እንዳሓሰብኩ እንከለኹ ድማ፡ ሓደ ኣብ ጎነይ ዝነበረ “ ህዝብኻ እዮም” 
በለኒ።

ብኣድናቆት ኩሎም እዚኦም ደቂ ብራንሃም እዮም? ኢለ ሓተትኩ።

ንሱ ድማ መሊሱ “ኸምኡ ኣይኮነን፣ ብኣኻ ዝተቀየሩ እዮም።” በለኒ። ናብ ሓንቲ መንእሰይ እንዳኣመላኸተ ድማ “እዛ ኣቀዲምካ እንዳረኣኻ 
እትግረመላ ዝነበረካ ጎርዞ፣ ናብ ጎይታ ከተምጽኣ እንኮለኻ ጓል 90 ዓመት ነበረት።”

“ኦ! ማ...ይ እዚ ንምሕሳብ ዝፈርሖ ዝነበረ እዩ” በልኩ።

እቲ ወዲ ድማ “ምምጻእ ጎይታ እንዳተጸባቤና ዓሪፍና ንጽበ ኣለና” በለ።

ኣነ ድማ “ክርእዮ ይደሊ እየ” በልኩ

ንሱድማ መሊሱ “ ሕጂ'ኳ ክትርእዮ ኣይከኣለካን፣ ነገርግን ድሕሪ ቁሩብ ይመጽእ ኣሎ። ምስ መጸ ድማ መጀመርታ ናባኻ ክመጽእ እዩ፡ 
ብመሰረትእቲ ዝሰበኽካዮ ወንጌል ድማ ክትፍረድ ኢኻ። ንሕና ድማ ተጸዋዕትኻ ኢና ” በለኒ።



20ዘመን ቤተክርስትያን ጴርጋሞስ

“ ተሓታቲ ስለ'ዚ ኹሉ ሰብ እዚ እየ ማለትካ ዲኻ?” በልኩ።

ንሱድማ “ ንኹሉ። መራሒ ኮ ይንካ ኢኻ ተወሊድካ”

ኣነ ድማ “ኩሉ ተሓታቲ ክኸ ን ድዩ? ቅዱስ ጳውሎስ ከ?” ኢለ ሓተትኩዎ።

“ንናይ ባዕሉ ዘመኑ ተሓታቲ እዩ” ኢሉ መለሰለይ።

“ጽቡቅእሞ ፣” “ጳውሎስዝሰበኾ ስብከትእየ ዝሰበኽኩ” ምስበልኩ፣ ኩሎም እቶ ም እኩባት ሰባት “ብኡ ዓሪፍና ኣሎና ብምባል ጨደሩ”

እወ ኣምላኽ ነቶም ዝሃቦም ሓላፍነት ብትኽክል ዘብጽሑ እሙናት ልኡኻቱ ሓለፋ ዘለዎ ሽልማት ክሽልሞም እዩ። ነቲ ኣብ ዘመኖም ዝግለጽ 
ምግላጽ ቃል ኣምላኽ ረኺቦም ብእሙንነት እንተሰቢኾም ከምኡ ድማ ነቲ ዝሰብክዎ እንተነቢሮምሉ ሓለፋ ዘለዎ ሽልማት ክቅበሉ እዮ ም።

እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ኣእምሮ ና ጌርና እስኪ ነቲ “ካብቲ ስዉር ማና ኽህቦ እየ፡” ዝብል ፍቅዲ ንርኣዮ። ኩልና ከም እንፈልጦ ማና ማለት ደቂ 
እስራኤል ኣብ በረኻ ተሸጊሮ ም ከለዉ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሳዕርሪ ዘውረዶሎም ምግቢ መላእኽቲ እዩ። ዘድልዮም ዘበለ ኹሉ ዝሓዘ ስለዝነበረ፡ 
ትኽክለኛ ምግቢ ኾ ይኑ ዘገርም ጥዕና ዝህብ ደቂቅ ጥይት ነበረ። ታቦት ቃል ኪዳን ምስተሰርሔ ድማ ካብ ማና ወሲዶ ም ምሳሌ ናይቲ ካብ ሰማይ 
ዝወርድ እንጀራ ስለዝነበረ ኣብ ውሽጢ'ቲ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዝቅመጥ ታቦት ኣቀመጡ። በይኑ ሊቀ ካህን ድማ ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ደም 
ብምሓዝ ናብቲ ድሕሪ መጋረጃ ዝቅመጥ ታቦት ይኣቱ ነበረ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ እንጀራ ብማና ይምሰል ነበረ፡ ነቶም ብኡ ንዝኣምኑ ህይወት 
ክኾ ኖም ድማ ካብ ሰማይ ወረዱ ከምዚ በሎም “እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዔ ዘበለ ንዘለኣለም 
ኪነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸኣ ስጋይእዩ።” ክኸይድ እንከሎ ድማ ቃሉ ሓደገልና “ሰብ ብዅሉ ቓል ኣምላኽ እምበር፡ 
ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን።”

ቃሉ እንጀራ ነበረ። ሰብ እንተድኣ ነቢሩሉስ፡ ፈጺሙ ዘይሞተሉ ትኽክለኛ ማና። ነገር ግን ድሕሪ ሞት ኣቦታት፣ ሓቂ ዝፈልጥ ሰብ ዝነበረ 
ኣይመስልን፡ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ድማ እቲማና ካብቲ ህዝቢ ተሰወረ።ነገር ግን ብመሰረት መጽሓፍ ራእይ 10፡7 ነብዪ ከም ዝትንስእን እቲ ነብዪ ድማ 
ሚስጢራት ኣምላኽ ከም ዝፈትሕ ካብኡ ንደሓር ጎይታ ከም ዝመጽእን ዝገልጽ ኣምላኽ ነቲ ተሰዊሩ ዝነበረ ምግላጽ ኣብ በቢዘመኑ መሊሱ ክህብ 
ጀመረ። ከምቲ ዝበልኩዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን እቶ ም ልኡኻት ተሰዊሩ ዝጸንሔ ሓቂ እዮም ዝቅበሉ። እኳድኣስ ከምቲ የሱስ ንሓወርያት ዓሳን 
ቅጫን ቆሪሱ ዝሃቦ ም እሞ ንበይኖም ጥራሕ ዘይሓዙዎ፣ ነቲ ህዝቢ ድማ ዘካፈልዎ፣ ንገዛእ ርእሶ ም ጥራይ ኣይነበረን ዝተቀበልዎ። ጎ ይታ ነቶ 
ሰዓርቲ ጥራይ እዩ ስዉር ማናኡ ዝህቦ ም። ነቲ ዝተገሃደ ሃብቲ ንዝረግሑ ኩሎም ግና ገለ እኳ ኣይኸፍተሎምን።

ብዛዕባ እዞም ኣብ ሓድሕድ ዘመን ሓቂ ጴንጤ ቆስጤ ካብ ኣምላኽ ተቀቢሎም ዝብለኩም ዘለኹ ልኡኻት ኣምላኽ፣ ምስቲ ሙሲእ ኣብ ብሉይ 
ኪዳን ኣብ ኣቅሓ ወርቂ ብድሕሪ መጋረጃ ቅዱስተ ቅዱሳን ክቅመጥ ሰለስተ ጋሎንን ፈረቃን ማና ዝኣዘዞ እዩ ዝመሳሰል። ኣብኡ ኣብ ዘዘመኑ ዝግለጽ 
ሊቀ ካህን መስዋእቲ ደም ብምሓዝ ይኣቱ እሞ ካብቲ ቀንዲ ማና (ካብቲ ንጹህ ማና) ኸፊሉ ብምውሳድ ይምገብ ነበረ። ኣብ በቢዘመኑ፣ ኣምላኽ ነቲ 
ኣብታ ዘመኑ ንዝግለጽ ልኡኽ ንምድብቲ ትውልዲ ዝበርህ ምግላጽ ኣምላኽ ይህቦ እሞ፣ ንሱ ድማ ተቀቢሉ ናብቲ ህዝቢ የምጽኦ። እቶ ም እዝኖ ም 
ንኽሰምዑ ብመንፈስ ዝተኸፍተሎም ሰባት ድማ ነቲ ሓቂ ይሰምዑ፣ ይኣምንዎ፣ ብኡ ድማ ይነብሩ።

እምበኣርከስ ሕጂውን ድማ ኣብ ዝመጽእ ዘመናት ካብቲ ስዉር ማና ተኻፈልቲ እንኾነሉ ሓሳብ ተስፋ ኣሎና። ከምዝመስለኒ ኣብተን ዝመጽኣ 
ዘለኣለማውያን ዘመናት ኣምላኽ፤ ተኻፈልቲ ዘለኣለማዊ ምግላጽ የሱስ ክርስቶስ ክንኸውን ኢና። እተዘይኮይኑስ ከመይ ኢልና ድኣ እሞ ነቲ ዘይብጻሕ 
ሃፍቲ ህልውናኡ ክንፈልጦ ኽከኣለና ይኽእል? ዘይተመልሱ ሕቶታትና፣ ክንፈልጦ ም ሃረር ንብሎም ዝነበረ ና ነገራት ኩሎም ክገሃዱልና እዮም። እዚ 
ኹሉ ድማ ኻብቲ ህይወት ኩልና ዝኾ ነ ክርስቶስ ኢና እንቅበሎ። ሓደ ሓደ ጊዜ ብዛዕባኡን ብዛዕባ ቃሉን ሂደት ዝፈለጥና ይመስለና እሞ ባህ 
ይብለና፣ ብኡኡ ንፍሳሕ። ነገር ግን ሓንቲ መዓልቲ ፣ ስጋና ምስተለወጠ ቃሉን ባዕሉን ሓሲብናዮ ብዘይንፈልጥ መንገዲ ክገሃደልና እዩ።

ደጊሙ ድማ ነቶ ም ሰዓርቲ ኣብ ውሽጡ (ብደገኡ ዘይኮነ) እቲ ዝተቀበሎ ጥራይ ዝፈልጦ ሽም ዝጠጸሓፎ ጻዕዳ

እምኒ ከም ዝህብ በለ። ብዛዕባ ምርካብ ሓዲሽ ሽም ዝብል ሓሳብ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነናን። ኣብራም ሽሙ ናብ ኣብርሃም፣ ሳራይ ድማ ናብ ሳራ፣ 
ያዕቆብ ድማ እስራኤል፣ ስምኦን ናብ ጴጥሮስ፣ሳኦል ናብ ጳውሎስ ተቀይሩሎም እዩ። ምናልባት እዞ ኣስማት እዚኦም ወይ ብለ ውጢ ወይ ድማ 
ንለውጢ ዝተውሃቡ ኣስማት እዮ ም። ናይ ኣብራምን ሳራይን ስም ጥራሕ እዩ ነቲ ዝመጽእ ውሉድ ንኽዳለዉ ሽሞም ብጎ ይታ ዝተለወጠሎም። 
ጉዳይ ያዕቆብ ግና ተቃሊሱ ብምስዓሩ መስፍን ተባህለ። ጉዳይ ስምኦንን ሳኦልን ድማ ንጎይታ ምስ ተቀበሉ ለውጢ ኾነሎም። ሎ ሚውን ነፍሲወከፍና 
ሓቀኛ ኣመንቲ ኣብ ሽምና ለውጢ ኣሎ። ክርስትያን ንበሃል። ንኹልና ንጽዋዓሉ ልሙድ ሽም እዩ ። ነገር ግን ሓንቲ መዓልቲ ኣላ ብርግጽ ሓዱሽ ሽም 
እንቅበለላ መዓልቲ። ምናልባትውን ሽምና ኣብቲ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ናይቲ ገንሸል ዝተጽሓፈ ሓቀኛን ናይ ፈለማን ሽምና 
እዩ። ንሱ ንሽምና ይፈልጦ እዩ ንሕናግና ኣይንፈልጦን ኢና ዘለና። ሓንቲ መዓልቲ ግና ኣብቲሰናይ ሓጎሱ ንሕና እውን ሓቢርና ክንፈልጦ ኢና ።

ጻዕዳ እምኒ። ባህ ዘብል። ቅዱሳን ብምኽንያት እቲ ኣብ ምድሪ ዝበጽሖ ም መከራታት ካብ ኢድ ኣምላኽ ዝከሓስዎ ኻልእ ስእሊ። ትፈልጡ! 
ድሕሪ ቆንጦንጢኖስ እታ ቤተክርስትያን ሓሶት ኣእዳዋ ናብ ቆፎታት መንግስቲ ኣጥሊቃ ብምስዳድ ንምርኣይ ዘደንቅ ህንጻታትን ባህ ዝብሉ ሓወልቲ 
ታትን ተኸለት። እቶ ም ሓወልቲታት ድማ ኣቀዲሞም ጣኦታት ሮ ማ ዝነበሩ ኾ ይኖም፣ ብሓደስቲ ሽማት ቅዱሳን ዝተሰየመ ካብ ጻዕዳ 
እምነበረድዝተሰርሑ ጣኦታትእዮም። እተን ኣብያተ ክርስትያናት ከምዚ ኣብዚ ዘመን ንርእየን ዘለና ህንጻታት ቤተክስትያን ኣዝየን ዝወቀባ ነበራ፤ 
እንተኾነ ግና ኣምላኽ ኣይነበረንን። እሞኸ ድኣ ኣምላኽ ኣበይ ነበረ? ምስቶ ም ቅዱሳኑ ኣብ ጎጆታት፣ ፈቆዶ ብዓቲታት፣ ወይድማ ኻብ ኣባላት 
ቤተክርስትያን ሓሶት ዝሕብኡሉ እምባታት ምስ ቅዱሳኑ ነበረ። ዉቁብ ህንጻታትን፣ ኽዳን መዘምራንን፣ ምዕሩግ ክዳውንትን፣ መስሕብ ዓለም ዘለዎ 
ነገራትን ኣይነበሮምን። ሕጂ ግና ኣብዛ ነዞም ሓቀኛታት ኣመንቲ ኩሉ ዘመናት ንኽህባ ዝተመደበት ብልጽቲ ተስፋ፣ ኣምላኽ ወሰን ዘይብሉ 
ዘለኣለማዊነትን ልዑል ጽባቀን ንኽህቦ ም ኣወጀ። ሃብታም ንድኻታት ይንዓቁ፣ ብህዝቢ ንኽንኣዱ ንኽብሮምን መዘከርታኦምን ድማ ሓወልቲ 
እምነበረድ ንኽስርሓሎምን መጠን ሃፍቶም ኣብ'ታ ቤተክርስትያን የፍስሱ። ነገር ግን ሓንቲ መዓልቲ ደጊሙ ነታ ዘለዋ ኹሉ ዝሃበት መበለት፡ ምንም 
እኳ ክልተ ሳናቲም ይኹና ኽንእዳን ባዕሉ ድማ ብሰማያዊ ሃፍቱ ኽባርኻን እዩ ።

እወ ስዉር ማናን ሓዱሽ ሽም ዝተጽሓፎ ጻዕዳ እምንን። ዘይግባኣና ኸሎስ ከምዚ ኣብዚሑ ክሽልመና፤ ከመይ ዝበለ ድንቂ ኣምላኽ 'ዩ ። ኦ! 
ኩሉሻብ ፍቃዱ ገይረ ነቲ ኣብ ሰማያትዝተኣርነበ ስዉር ሃብቲ ክወርስ ይምነ ኣለኹ።
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