ብዛዕባ መላእኽቲ፥ትምህርቲ ቅዱስ መጽሓፍን ቤተ ክርስቲያንን
(ብኣባ ተወልደ መብራህቱን
አባ ዑቝባጋብር ወልደጊዮርጊስ)
መላእኽቲ፥
መልአኽ ዝብል ቃል፥ ካብ “ማላክ፣ ማላኪም” ዝብል ቛንቋ ዕብራይስጢ ዝመጸ ኾይኑ፤ “ልኡኽ ወይ
መልእኽተይና” የስምዕ። መላእኽቲ ብአምላኽ ዝተፈጥሩ መናፍስቲ ዘይትመውት ህላዌ ዘለዎም
ፍጡራት፤ ንአምላኽ ብዘይምቍራጽ ዘምልኹን (ራኢ. 4:8)፣ አምላኽ ንደቅሰብ ዘለዎ መደብ ድኅነት
አብ ምፍጻም ተሓጋገዝቲ ኢያቶም (ዕብ. 1፡14)። መላእኽቲ ወትሩ ገጽ እግዚአብሔር እናረአዩ ዝነብሩ
(ማቴ 18፡10)፣ ደቂ እግዚአብሔር’ውን ተባሂሎም ዝጽውዑ (ኢዮ 1፡6፤ 38፡7) አገልገልቲ ፍቓድ
አምላኽ ኢያቶም (መዝ 103፡20፣ ማቴ 4፡1፣ 13፡49)። ወላ’ኳ መላእኽቲ ፍጹም መንፈስ እንተኾኑ፣
ሓደ አካላዊ ዝኾነ መልክዕ ክሕዙ ይኽእሉ (ዮሓ 20፡12፣ ዕብ 13፡2፣ ግ.ሓዋ. 6፡15)። መላእኽቲ ናይ
ባዕሎም ዝኾነ ቛንቋ’ውን አለዎም (1ቆሮ 13፡1)። ኣብ ሰማያት እዚ ክበሃል ዘይከኣል ቍጽሪ መላእኽቲ
ከምዘሎ ካብዚ ዝስዕብ ጠቕሲ ክንርዳእ ንኽእል፥ ሉቃ 2፡13፣ ዕብ 12፡22፣ ራኢ 5፡11፣ ዳን 7፡10፣
መዝ 67፡18።
ቍጽሮም ብኣእላፍን ትእልፊተ-ኣእላፍን ዚቍጸሩ ቅዱሳት መላእኽቲ፡ ንዙፋን መንበረ-ጸባዖት እናዖዱ
ወትሩ ብዘየቋርጽ ምስጋና ‘ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም፡ ምሉእ ሰማያተ ወምድረ
ቅዱሳት ስብሓቲከ’ (ኢሳይያስ 6፡3) (ራእይ ዮሓንስ 4፡8) እናበሉ ብዘይ ዕረፍቲ ዚውድሱ ከምዝኾኑ፡
ቅዱሳት መጻሕፍተ-ቤተክርስቲያን የስተምህሩና። አብ መጽሓፈ ቅዳሴ፥ “ሎቱ ለዘይቀውሙ ቅድሜሁ
መላእክት ወሊቃነ መላእክት፡ መኳንንት ወመናብርት ወሥልጣናት፡ አጋእዝት ወኃይላት’ እናበለ አብ
ሰማያት ንቅድስት ሥላሴ ብኽብርን ዓጀብን ወትሩ ዚውድሱ መላእኽቲ ከምዘለዉ ይገልጸልና። አብ
አኰቴተ ቍርባን ዘያዕቆብ ዘሥሩግ፥“ሠራዊት ሚካኤል በብነገዶም፣ ሠራዊት ገብርኤል በብማኅበሮም፣
ኪሩቤል ብግርማኦም፣ ሱራፌል ከኣ ብቕዳሴኦም፡ ኵሎም ሠራዊት መላእኽቲውን በብወገኖም
ንእግዚአብሔር ነቲ ብምስጋና ቕዱሳን ዚምስገን የመስግንዎ’ እናበለ ውዳሴ መላእክት ይገልጸልና።
አበው ቅዱሳን ብናይ ክርስቶስ ፍቓድ አብ ምድሪ ተሰሪታ ብዜማ ማኅሌትን ምስጋናን፡ ብመዝሙርን
ከበሮን ጸናጽልን፡ ብዕልልታን እምብልታን ንእትውድስ ቤተክርስቲያን ከምዚ ክብሉ ይገልጽዋ፥
“ወካዕበ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ወሥርዐታ አይድዑ ዘንተ ወተርጐሙ በአማን ዐበይት መምህራን፥
አትናቴዎስ ሐዋርያዊ፣ ወቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ፣ ወባስልዮስ ዐብይ ኤጲስቆጶስ ዘቂሳርያ፣
ወዮሐንስ ሊቀ ጳጳስ ዘቍስጥንጥንያ ወይቤሉ በእንተ ሰማይ ወበእንተ ምድር እንተ ይእቲ ቤተክርስቲያን
ቅድስት። እስመ ባቲ ሠለስተ ተሥላሳተ ወገበዋተ፡ ወባቲ ፀሐየ ወወርኀ ወባቲ ሰብዐተ መዓርጋተ በአማን፣
ወአኀዙ እመትሕት እስከ ላዕለ፡ ቀዳማይ መዓርገ መላእክት ዘውእቶሙ ሕዝባውያን ይዜምሩ ወአልቦሙ
ካልአ ወያበርሁ ካዕበ ተውሳኮ። ወካልእ ሊቃነ መላእክት ወውእቶሙ አናጕንስጢስ ያተልዉ ስብሐታተ
ብሉይ. . . ”. ኪብሉ የስተምህሩና።
ወይብል ሊቀ ጳጳሳት ያዕቆብ ዘይብልዎ በራዒ፣ እስመ ሕንጸተ ቤተ ክርስቲያን ባቲ ምኵራብ (በዝየ
ውእቱ መቅደስ) አምሳለ ፒላስ መለኮት፡ ምሥ ዋዕኒ ውእቱ መንበረ መለኮት። ወድባብ ዘላዕሌሁ ውእቱ
መልዕልተ መንበር። ወሥእለ እግዚእነ ባቲ አምሳለ ሰማይ እስመ ገጹ ለእግዚአብሔር መንገለ ምዕራብ
ከመ ይነጽር ኵሉ ሕዝብ መንገለ ብርሃኑ ዘይሠርቅ’ ስምዑ ለዐብይ መምህር ክቡር ዮሐንስ አፈወርቅ፥
ይነግር ስብሓታ ወክብራ ወዕበያ ላዛቲ ቤተ ክርስቲያን እስመ ትሬእይዎ ሕንጽታ በዕፅ ወበአእባን።
ወትብሉ ከመዝ በልብክሙ እስመ ውእቱ ባሕቲቱ ግበሪሃ ወሕንጼሃ፣ ዳእሙ ሕንጽት ይእቲ በአበው
ቀደምት ነብያት ወሐዋርያት ወሰማዕት ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በማእከላ ዘየኀድግ ኀጢአተ ኵሉ
ዓለም”።

ኣብ ታሪኽ ድሕነት ደቕሰባት፥ መላእኽቲ አብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ንሰባት ይግለጹሎም ኔሮም ኢዮም፥
ንነቢይ ዘካርያስ (ዘካ 2፡3)፣ ንአደ ሳምሶን (መሳ 13፡3)፣ ንቅዱስ ዮሴፍ ሕጹይ ማርያም (ማቴ 1፡20፣
2፡13-19)፣ ንዘካርያስ ካህን (ሉቃ 1፡11፣ 19-20)፣ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም (ሉቃ 1፡26-38)፣

ነቶም ጓሶት ብግዜ ልደት ጐይታና (ሉቃ 2፡9፣ 15)፣ ንጐይታና ኢየሱስ ኣብ ጌተሰማኒ ይሳቐየሉ አብ
ዝነበረ ግዜ (ሉቃ 22፡43)፣ ንሓዋርያት ድሕሪ ትንሣኤ አብ ዝነበረ ግዜ (ማቴ 28፡2)፣ ከምኡ’ውን
ድሕሪ ዕርገት ጐይታና (ግ.ሓዋ 1፡10)። ምግላጽ ጥራይ ዘይኮነ ድማ መላእኽቲ ንሰባት አብ ምድራዊ
ሕይወቶም ይሕግዝዎም ኢዮም፤ ንአብርሃም (ዘፍ 18፤ 22፡11)፣ ንአጋር (ዘፍ. 16፡7 21፡17)፣ ንሎጥ
(ዘፍ. 19)፤ ንያዕቆብ (ዘፍ 28፡12)፣ ንኤልያስ (1ነገ 19፡5)፣ ንዳንኤል (6፡22)፣ ንጦቢት (5፡6-22)፣
ንጴጥሮስ (ግ.ሓዋ 10፡19፣ 12፡7-11)፣ ንቆርነሌዎስ (ግ.ሓዋ 10፡3፣ 11፡13)፣ ከምኡ’ውን ነቲ ስሉብ
(ግ.ሓዋ 8፡26-39)።
እግዚአብሔር ብቅዱሳን መላእኽቱ ንጠባያትናን ባህርያትናን ብቐረባ ተኸታቲሉ ጸጋ የልብስ (ራእይ 1፡
4፣ ዕብ 1፡14)፣ ይቀጽዕ (2ነገሥ 19፡35፣ 1መቃ 7፡41፣ 2መቃ 3፡24-27፣ ግ.ሓዋ 12፡23፣ ራኢ 1-20)። ምእንት’ዚ
መላእኽቲ መበጻጻሕቲ ጥራይ ዘይኮኑ፣ አብ መወዳእታ ዓለም ምስ ክርስቶስ መጺኦም ንዓለም ክፈርድዋ
ኢያቶም (ማቴ. 16፡27፣ 24፡31፣ 1ተሰ 1፡7)። ገለ ካብ መላእኽቲ ንአምላኽ ብምቅዋሞም ካብ ሰማይ
ዝተሰጉን ናብ ገሃነም ዝተደርበዩን አለዉ (2ጴጥ 2፡4፣ ይሁ 6)። ሓደ ካብዞም ዝዓለዉ መላእኽቲ
ብግሪኽ “አባዶን”፣ ብጽርኢ “አጶልዮን” ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ ንሱ ንጉስ ናይቲ ገሃነም እሳት እዩ (ራኢ
9፡11)።
አብ ዘጸ 23፡20-23 “ኣብ መንገዲ ኺሕልወካ፡ ናብቲ ዘዳለኽዎ ቦታ ኬእትወካ፣ እንሆ አነ መልአኽ
ቀቅድሜኻ ኽልእኽ እየ። ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቕ፣ ድምጹ ኸኣ ስማዕ፣ አይተማርሮ፤ ስመይ አብኡ
እዩ እሞ፣ ንበደልኩም አይሓድግን እዩ። ድምጹ አጸቢቕካ እንተ ሰማዕካ፣ አነ ዝብለካ ኹሉ ድማ እንተ
ገበርካ፣ አነ ንጸላእትኻ እጸልኦም ንዚጻረሩኻ ድማ እጻረሮም። መልአኽ ቀቅድሜኻ ኪኸይድ እዩ እሞ
ናብ ምድሪ አሞራውያን ሒታውያንን ፈረዛውያንን ከነአናውያን ሃዋውያን ይቡሳውያንን ኼእትወካ እዩ።
አነ ድማ ከጽንቶም እየ።” ብምባል ተግባርን መንነትን ሓላዊ መልአኽ ካብ መጀመርያ ቅዱስ መጽሓፍ
ጀሚርና እንረኽቦ ሓቂ ኢዩ።
አብ መዝሙር ዳዊት መዝ 34፡ 7 “መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ንእግዚአብሔር ዚፈርህዎ
ይሰፍር ካብ ድንገት ከአ የናግፎም።” ብምባል ህያውነት አምላኽ ክሳብ ክንደይ ብሓይሊ መላእኽቱ ኣባና
ከም ዝግለጽ ይነግረና። ቀጺሉ ወን አብ ቁጽሪ 8 ናይዛ ምዕራፍ “እግዚአብሔር ሠናይ ምዃኑ ጥዓሙን
ርአዩን። ኣብኡ ዝውከል ሰብ ዕዉት እዩ።” ብምባል ህላዌ ሓላዊ መልአኽ አብ ሕይወት ደቂ ሰባት
መግለጺ ሠናይነት አምላኽን፣ ክብርን ዕቤትን ወድሰብ ዝገልጽ ፍቓድ አምላኽ ኢዩ ይብለና።አብ ሓዲስ
ኪዳን’ውን ማቴዎስ 18፡10 “መላእኽቶም ኣብ ሰማያት ኵሉ ሳዕ ገጽ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦይ
ይርእዩ አለዉ እሞ ካብዞም ነኣሽቱ ንሓደ’ኳ ኸይትንዕቁ ተጠንቀቑ።” ኢየሱስ “መላእኽቶም” ክብል
እንከሎ ነፍስወከፍ ነናቱ ዝኾነ ሓላዊ መልኣኽ ከምዘለዎን ከም ዝሕልዎን ከመልክት ስለዝደለየ ኢዩ።
ከማኡ “እምበአር ኵላቶም መላእኽቲ ነቶም ኪድሕኑ ዘለዎም ኪሕግዙ ዚለአኹ ኣብ አገልግሎት
እግዚአብሔር ዘለዉ መናፍስቲ ኢያቶም፡” (ዕብራ 1፡14) ብምባል ተልእኾን አገልግሎትን መላእኽቲ
እንታይ ምዃኑ ብንጹር ይገልጸልና።
አብ ቅዱስ መጽሓፍ፡ አምላኽ ትሽዓተ ነገደ-መላእክት ከም ዝፈጠረ የስተምህረና፤ እዞም በብሠለስተ
ስልጣናት ዝኽፈሉ ሠለስተ ነገዳት መላእኽቲ ድማ ንቕድስቲ ሥላሴ የመልክቱ።
1. መላእክት
አብ ቅዱስ መጽሓፍ አስታት 200 ዝበጽሕ መገናዘቢ ጥቕስታት ከምእንረኽቦ፣ እዚኣቶም እቶም ትሕት
ዝበለ ሥልጣን ዘለዎም ነገድ መላእኽቲ ኮይኖም፣ ብዝበዝሐ ምስ ሰባት ርክብ ዘለዎም ፍጥረታት
ኢያቶም። ዘፍ 19፡1፣ 12፣ 15፤ 48፡16፤ ዘጸ 3፡2፤ 23፡20፤ 23፡23፤ 32፡34፤ 33፡2፤ ዘኁ
20፡16፤ 22፡22-27፤ 31-32፤ 34-35፤ ዘዳ 32፡43፤ መሳ 2፡1-4፤ 1ሳሙ 29፡10፤ 2ሳሙ 14፡
17-20… ወዘተ። ካብ ሓዲሽ ኪዳን ድማ ማቴ 1፡20፤ 2፡13፤ 13፡39፤ 22፡30፡… ፤ ማር 1፡13፤
8፡38፤ 12፡25፤ 13፡27…፤ ሉቃ 1፡26-30፤ 2፡9-10… ከም አብነት ክንጠቅስ ንኽእል።
2. ሊቃነ መላእክት

ሊቃነ መላእኽቲ ፍልይ ዝበለ ስልጣንን ተልእኾን ዘለዎም ነገደ-መላእክት ኢያቶም፣ ነቲ ናይ መወዳእታ
ዓለም ጊዜ ፍርዲ ዝእውጁ ኢያቶም። ኣብ 1ተሰ 4፡16 “… ጐይታ ባዕሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝን
ብድምጺ ሊቀ-መላእኽትን ብመለኸት አምላኽን ካብ ሰማይ ኪወርድ እዩ። እቶም ብኽርስቶስ አሚኖም
ዝሞቱ ከአ ቅድም ክትንሥኡ ኢዮም” ዝብል ቃል ንረክብ። ቅዱስ መጽሓፍ ድማ አስማት ናይዞም
ሊቃነ-መላእክት ከምዚ ክብል ይዝርዝሮ “ሚካኤል - ዳን 10፡13፤ መሳ 1፡9፤ ራኢ 12፡7፤ ገብርኤል
- ዳን 8፡16፤ ሉቃ 1፡19፤ ሉቃ 1፡26፤፣ ሩፋኤል - ጦቢ 3፡17፤ ጦቢት 5፡4፤ ጦቢ 12፡5-20
ክንረኽቦም ንኽእል።
3. ሕልቅነታት
እዚ ሕልቅነታት ዝብል ቃል ነቲ “Principalities” ዝብል ቃል ናይ እንግሊዝ ዝትርጕም ኮይኑ ንገለ
ፍሉይ ዝኾነ ተልእኾ ዘለዎም ነገዳት መላእኽቲ ዘመልክት ኢዩ። ኣብ ሮሜ 8፡38 ድማ ንመጀመርያ ግዜ
ንረኽቦም “… ሞት ኮነ ሕይወት፣ መላእኽቲ ኮኑ ሕልቅነታት፣ ዘሎ ኾነ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት”
ብምባል ይጠቕሶም። አብ ኤፌ 3፡10፤ 6፡12፤ ቆሎ 1፡16፤ ቆሎ 2፡15 እውን ተጠቒሶም ንረኽቦም።
4. ሥልጣናት
እዚ ስም እዚ ነቲ ናይ ግሪኽ “Exousia” ንዝብል ዝትርጉም ኢዩ። ነቶም አብ ኤፌ 1፡21፤ ከምኡ
ውን አብ 1ጴጥ 3፡22 ተቒሶም ዘለዉ ነገደ-መላእክት ወይ ድማ ነቶም ናይ ሰማይ ሓይልታት ዘመልክት
ስም ኢዩ። እቶም ዝተረፉ ሓሙሽተ ነገዳት መላእኽቲ ስም ከም ሓይልታትን፣ ገዛእትን፣ መናብርትን፣
ኪሩቤላውያንን፣ ሱራፌላውያንን ዝፍለጡ ኮይኖም ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ አብ ብዙሕ ቦታታት ተጠቒሶም
ንረኽቦም።
መን’ዩ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ-መላእክት?
1. ሩፋኤል ሊቀ-መላእክት ሓደ ካብቶም ሾብዓተ ቅዱሳን መላእኽቲ አብ ቅድሚ ዙፋኑ ፈጣሪ
ቆይሙ ዝውድስ ምዃኑ፡ አብ መጽሓፈ ጦቢት 12፡15 “ኣነ ካብቶም ጸሎት ቅዱሳን ዘዕርጉን
ኣብ ቅድሚ ግርማ እግዚኣብሔር ከገልግሉ ደው ዝብሉን ሽውዓተ ቅዱሳን መላእኽቲ ሓደ
ዝኾንኩ ሩፋኤል መልኣኽ ኢየ” ይብል።
ሩፋኤል ብቛንቋ ዕብራይስጢ ‘እግዚአብሔር መድሓኒ’ዩ’ ዘስምዕ ኮይኑ፣ ቅዱስ ሩፋኤል መልኣኽ
ብሕማም ሥጋ ንዝሳቀዩ ናይ ምሕዋይ ተልእኮ ዘለዎ፣ ንዝተጸገሙ ጸግዒ፣ መጸናንዒ፣ ሓላዊ ይኾኖም
(Patron Saint of Healing)፣ ንዕዉራት ብርሃን ዘልብስ፣ ሕጉስ ሓዳር ንምምስራት ዝመርሕ፣
ንሓካይምን ንተመራመርትን ኣለይቲ ሕሙማትን ረዳኢ፣
ንመንገደይናታት ዓርኪ፣ መሓዛ፣ ጸግዒ፣
ሓለዋ፣ መሰነይታ እዩ። አብ ወሰን ባሕሪ ከተማ ቨነሲያ ምስሊ ቅዱስ ሩፋኤል ብምስራሕ “Efficia
Fretum Quietum – Keep the Gulf quiet - ነዚ ወሽመጥ ባሕሪ ኣህድኣዮ’ ዚብል ጽሑፍ
ተለጢፍዎ ይርከብ። ብጊዜ ክራማትን ዋሕዲ ዝናም አብ ዘጋጥመሉ’ውን ብዙሓት ብስሙ ይምህለሉ፡
‘ሩፋኤል ከሣቴ-ሰማያት’ ቢሎም ከኣ ይሰምይዎ። ምእንት’ዚ አብ ጐድኒ ማይ ጸሎት አባ
ገብረመንፈስቅዱስ ታቦት ቅዱስ ሩፋኤል ምህላዉ ብዘይ ዕላማ ኣይኮነን። ቅዱስ ሩፋኤል መልኣኽ
ብእግዚአብሔር ተላኢኹ ንጦቢት ዓይነ-ስዉር ኮነ፣ ነታ ብኣጋንንቲ ትሳቀ ዝነበረት ሣራ ከምዘሕወያ
ይሕብረና፡ በዚ ሩፋኤል ‘ሰዳዴ-ኣጋንንት’ ይስመ።
አመንቲ ምስልምና’ውን ንቅዱስ ሩፋኤል (እስራፊል) ካብቶም ኣርባዕተ ዓበይቲ መላእኽቲ ምዃኑ
ይኣምኑሉ፣ ወላ’ውን አብ ቍርዓን ስሙ ብንጹር ኣይጠቀስ’ምበር፡ ‘ዓበይቲ
አኽናፍ ዘለዎ በዓል ጥሩምባ መልኣኽ’ ተባሂሉ ይስመ። እዚ ጥሩምባ
(መለኸት) ብጊዜ ትንሣኤ ሙታን ብሥራት ከስምዕ ተልእኮኡ ምዃኑ
ንኺግለጽ እዩ ይብሉ ።
እዚ ሓያል መልኣኽ ቅዱስ ሩፋኤል፡ ኣብ ልዕሊ ጦቢትን ሳራን ዝገበሮ
ድንቂ ተኣምር ብዓይኒ ልቦና ነስተውዕሎ። ትማሊ ንቕዱሳን መላኽቱ እና
ለኣኸ ንብዙሓት ኣቦታትናን ኣዴታትን ኣብ ህይወቶም ዓቢይን ዘድንቕን

ስራሕ ዝሰርሐ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሎሚ’ውን ብቕንዕና ልብን ብንጽህናን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ
እንተተጓዒዝና፣ ንጦቢት ስጋዊ ዓይኑ ከፊቱ ብብርሃን ከም ዝርኢ ዝገበሮ ንዓና እውን ዓይነ ልቦናን
ተኺፊቱ ናብቲ ብርሃናዊ ኣምላኽ ብብርሃን ተመላሊስና ንዕኡ ክነስምር፣ ከምቲ ንሳራ ንዘመናት ዘሳቐያ
ርኹስ መንፈስ ገሲጹ ዘውጽኣላ፣ ሎሚ’ውን ሽሕ እኳ ናብ ዝተፈላለየ ርኽሰት ዝመርሑና ሠናይን
ጽቡቕን ስራሕ ንኸይንሰርሕ ዓይነ ልቦናና ዓጽዮም ብዘይፍረ ጽድቂ ቀንፈዘው ከም እንብል ዝገብሩና
ርኹሳት መናፍስቲ እንተሃለዉ፣ ልብናን ሕልናናን ናብ ጸሎትን ረድኤትን ቅዱሳን መላእክቲ እንተድኣ
ኣቕኒዕናዮ፣ ንረድኤትናን ንሓገዝናን ወትሩ ድሉዋት ዝኾኑ ቅዱሳን መላእኽቲ ብእሳታዊ መስቀል ነቲ
ዝጻብኣና ሰይጣን ክግስጹልናን ካብ ዙርያና ከርሕቑልናን ኢዮም።

ኣምሳላዊ ኣገላልጻ ማይ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ
(ብአባ ፍረእግዚእ በኪት)

ሓፈሻዊ መግለጺ
ኣብ ኣገላልጻ ቅዱስ መጽሓፍ ማይ ናይ ሕይወትን ድኅነትን ኣምሳል ሒዙ ንረኽቦ። እቲ እግዚአብሔር
ንእስራኤላውያን ዝገበረሎም ድኅነት ምስቲ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ብሕይወት ምእንቲ ክቅጽሉ ማይ ዝሃቦም
ማዕረ ኣገላልጻ ኣለዎ። ብፍላይ ከኣ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ብምድረ በዳ ክጐዓዙ እንከለው
ዝሃቦም ማይ ብፍሉይ ምስ ሕይወትን ድኅነትን ምትሕሓዝ ኣለዎ (ኢሳ 35፡7፥ 41፡18፥ 43፡19፥ 44፡
3)።
ሓደ እስራኤላዊ ካብ ኣምላኽ እንተተፈልዩ ከም ሓደ ንቁጽ መሬት ወይ ምድረ በዳ እዩ ዝቍጸር (መዝ
63፡2, 143፡6)። ኣምላኽ ምንጪ ማይ ሕይወት ኢዩ (ኤር 2፡13, 17፡13)። ኢየሱስ ከኣ ኣብ ቅዱስ
ወንጌል ማይ ሕይወት ምዃኑ ይገልጽ፤ ንኢየሱስ ዝተቀበለ ወይ ነዚ ማይ ሕይወት ዝሰተየ ከኣ ዘለኣለማዊ
ሕይወት ኣለዎ ማለት ኢዩ (ዮሐ 4፡10, 7፡37-39)። ከምኡ’ውን ኣምላኽ ከም ሕያዋይ ጓሳ ኰይኑ
ሓልዮቱ ክገልጸልና እንከሎ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ “እግዚአብሔር ጓሳይየይ ኢዩ፣ ዝጐድለኒ የብለይን፣
ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ሕይወት ይመርሓኒ (23፡1-2)” ይብል።
እቲ ኣብ ሓልዮት ኣምላኽ ኣሚኑ ብጽድቂ ዝነብር ሰብ ከኣ ከምታ በብእዋኑ ፍሬኣ እትህብ ቈጽላ
ዘይነቅጽ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም ኢዩ (መዝ 1፡3)። ከማኡ’ውን ኣብ ትንቢት
ኤርምያስ፡ “እቲ ኣባይ ኣብ እግዚአብሔር ዚውከል እወ ትጽቢቱ ኣባይ ኣብ እግዚአብሔር ዚገብር ሰብ
ብሩኽ ኢዩ፤ ንሱ ከምታ ኣብ ጥቃ ማይ ዝተተኽለት ናብ ሩባ ኣቢላ ሱራ ዘስፋፍሐት ዋዒ እንተ መጸ
ዘይትፈርህ ቈጽላ ከኣ ለሚዑ ዝነብር ኦም ኢዩ። እወ ንሱ ከምታ ብዘመን ደርቂ ዘይትጭነቕ ካብ
ምፍራያ’ውን ዘይተቋርጽ ኦም ኢዩ” (17፡7-8) ዝብል ንረክብ።
እታ ክትመጽእ ዘለዋ ሓዳስ ኢየሩሳሌም እውን እንተኾነት ምስ ሕይወት ዝህብ ወሓዚ ማይ ኢያ
ክትግለጽ። ሕዝቅኤል ነቢይ ብዛዕባ’ዚ ሰፊሕ መግለጺ ይህብ፣ ካብቲ ዝፍልፍል ማይ ዝሰቲ ኣእዋም ኣብ
ወወርሒ ሓዲሽ ፍሬ ክፈሪ…. ፍሬታቱ ንመግቢ፡ ኣቍጽልቱ ድማ ንመድሓኒት ከም ዝኸውን ይገልጽ
(47፡1-12)። እዚ ራእይ’ዚ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ማለት ኣብ ራእይ ዮሓንስ ብኸምዚ ተገሊጹ ንረኽቦ፣
“ብድሕሪ’ዚ እቲ መልኣኽ ካብቲ ናይ ኣምልኽን ናይቲ ገንሸልን ዝፋን ዚወጽእ ከም በረድ ዝምጽራዩ
ርባ ማይ ሕይወት ኣርኣየኒ፤ ብማእከል እቲ ኣደባባይ ይውሕዝ ነበረ፣ ነቲ ርባ ብኽልተ ጎቦኡ ድማ ኣብ
ወወርሒ እናፈረየት ኣብ ዓመት ዓሰርተው ክልተ ጊዜ ፍሬ እትህብ ኦም ሕይወት ነበረት። ቈጽሊ እታ

ኦም እቲኣ ከኣ ንዅሉ ሕዝቢ ዝፍውስ ነበረ” (22፡1-2) ይብል። ከምኡ’ውን ኣብ ራእይ ዮሓንስ
ድኅነት ናይ ጻድቅ ካብቲ ማይ ሕይወት ዝፍልፍል ዔላታት ከም ምስታይ ተገሊጹ ንረኽቦ (7፡17)።
ከምኡ’ውን ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ፡ ማይ ሕይወት ዝህብ ጥራሕ ዘይኮነ ንፍጥረት ዓለም ክድምስስ ከም
ዝኽእል ኣብ ጊዜ ኖኅ ብዝነበረ ማይ ኣይኂ ተገሊጹ አሎ። ስለዚ ማይ በቲ ሓደ ወገን ሕይወትን
ድኅነትን በቲ ካልእ ከኣ ጥፍኣት ዘምጽእ ወይ ከኣ ደምሳሲ ኃይሊ ኣለዎ ማለት ኢዩ። ከም ክርስትያን
ኣብ ጊዜ ጥምቀትና ነዚ ክልተ ኣምሳል ብሓንሳብ ንጠምሮ፤ እቲ ማይ ናይ ምድምሳስን ምጽራይን ኃይሊ
ስለዘለዎ ንዅሉ ኃጢኣትና ይድምስሰልና፣ ከም ሕይወት ዝህብ ከኣ ሓደስቲ ፍጥረት ኰይና ካልኣይ ጊዜ
ብመንፈስ ንውለድ። እቲ ኣብ ማይ ምጥላቕ ከም ሞት፣ እቲ ካብ ማይ ምውጻእ ከኣ ከም ሕይወት
ምርካብ ኰይኑ፣ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ኣብ ዝጸሓፋ መልእኽቱ ዝገልጾ ምስ ክርስቶስ
ንመውት ምስኡ ከኣ ንትንሥእ።

ማይ ከም ምንጪ ሕይወት
ማይ ከም ምንጪ ሕይወት ኰይኑ ክግለጽ ይከኣል ኢዩ፣ እዚ ከኣ እግዚአብሔር ሕይወት ዝፈጠረ ክንዲ
ዝኾነ ከም ናቱ ህያብ ኢና እንቅበሎ። እግዚአብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ምስ ፈጠሮም ነቲ ሕይወት ዝህብ
ወሓዚ ማይ ዘለዎ ገነት ኤደን ሃቦም (ዘፍ 2፡10-14)። እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብጺ
ብባሕሪ ከውጽኦም እንከሎ፣ እቶም ጸላእቶም ዝነበሩ ፈርኦናውያን ምስ ሰረገላታቶም ኣብ ባሕሪ ክጥሕሉ
ከለዉ ነቶም እስራኤላውያን በቲ ማይ ጌሩ ኣድኃኖም (ዘፀ 15፡5)። ነቲ ሓደገይና ማይ ዮርዳኖስ ምስጋር
ንሕዝበ እግዚአብሔር ኣብ ምድረ ተስፋ ከም ዝኣትዉ ጌርዎም (ኢያ 3-4)። እቲ ተኣምራታዊ ምስጋር
ነቶም ሕዝቢ ሓዲሽ ሕይወትን ሓዳስ እስራኤልን ክምስርቱ ኣኽኢልዎም። ከምኡ’ውን ትእዛዛቱ እንተ
ሓልዮም ስርናዮምን ወይኖምን ዘይቶምን ምእንቲ ክእክቡ፣ “ዝናም ምድርኹም በብጊዚኡ ዝናም ጽድያን
ጽብሓትን ኪህበኩም ኢዩ” (ዘዳ 11፡14) ይብሎም። ከምኡ’ውን ማይ ከም ምንጪ ሕይወት ኣምላኽ
ኣብ መንጎ ሕዝቡ ከም ዘሎ ኢዩ ዘመልክት። ነቢይ ኤርምያስ ከኣ ከምዚ እናበለ ይእውጅ፣ “ሕዝበይ
ንኣይ ፈልፋሊ ማይ ንዝኾንኩ ብምሕዳጎምን ንርእሶም ከኣ ማይ ዘየዕቍር ነቃዕ ሓጽብታት
ብምዅዓቶምን ክልተ ኃጢኣት ገበሩ” (2፡13)። ስለዚ እምበኣር ካብቲ ምንጪ ሕይወት ዝኾነ ኣምላኽ
ምፍላይ ኃጢኣት ጥራሕ ዘይኮነ ሕይወት’ውን የብልካን ማለት ኢዩ።

ማይ ከም መጽረዪን መንጽሕን
ማይ ብትእዛዝ እግዚአብሔር ከም መጽረዪን መንጽሕን ክትጥቀመሉ እንከለኻ ዓሚቍ ትርጉም ዝሓዘለ
ኢዩ። እግዚአብሔር ንሙሴ ከምዚ እናበለ ይእዝዞ፣ “ናብቲ ኣነ ዝርከበሉ ድንኳን ኪኣትዉ ከለዉ
ምእንቲ ከይሞቱ ማይ ይተሓጸቡ፣ ንኣይ ብሓዊ ዝሓርር መሥዋዕቲ ገይሮም ኬገልግሉኒ ናብቲ መሠውዒ
ኪቀርቡ ከለዉ ምእንቲ ከይሞቱ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ይተሓጸቡ፣ እዚ ከኣ ንኣሮንን ንደቁን ንውሉድ
ወለዶኦም ንዘለዓለም ዚነብር ሥርዓት ይኹን” (ዘፀ 30፡20-21) ይብሎ። እዚ ከኣ ኣብ ኣገልግሎት
ኣምላኽን ሕዝብን ዝዋሳእ ሰብ ናይ ግድን ክነጽሕ ኣለዎ (ዘዳ 19፡11-22)። ግን ከኣ ንጽሕናን ሕድገት
ኃጢኣትን ብውሳጣዊ ንስሓን ብስራሕ ኣምልኽን ኢዩ ዝርከብ። ኢሳይያስ ኣብ ትንቢቱ፡ “ተነስሑ ካብ
ኃጢኣትኩም’ውን ተሓጸቡ፣ ገዛእ ርእስኹም ኣንጽሑ፣ ኣብ ቅድመይ ክፉእ ምግባር ሕደጉ” (1፡16)
ይብል። ዳዊት ከኣ “ካብ ኃጢኣተይ ምእንቲ ኪነጽሕ ኣጸቢቕካ ኣጽርየኒ፣ ሕጸበኒ ኣነ ከኣ እንካብ በረድ
ክጽዕዱ ኢየ” (51:7) እናበለ ኵሉ ብኃይሊ ኣምላኽ ምዃኑ ይገልጽ።
ነብያት ከኣ ንማይ ከም ኣምሳል ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ምሉእ ምሕረት ገይሮም የቅርብዎ፤ “በታ መዓልቲ
እቲኣ ንዘርኢ ዳዊትን ንሕዝቢ ኢየሩሳሌምን ካብ ኃጢኣቶምን ካብ ኣምልኾ ጣዖታቶምን እተንጽሕ ዓይኒ
ማይ ክትክፈተሎም እያ” (ዘካ 13፡1)። እዚ ንጽሕና እዚ ከኣ መንፈስ ኣምላኽን ለውጢ ናይ ልብን
ዝተሓወሶ ኢዩ። ሕዝቅኤል ነቢይ ነዚ ንኸረድኣና፡ “ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም ኢየ እሞ ክትጸርዩ

ኢኹም፣ ካብ ኵሉ ርኽሰትኩምን ካብ ኵሎም ጣዖታትኩምን ከጽርየኩም ኢየ፣ ሓዲሽ ልቢ ድማ
ክህበኩም፡ ሓዲሽ መንፈስ ከኣ ከኅድረልኩም ነቲ ዕቡይ ተሪር ከም እምኒ ዝኾነ ልቢ ካባኹም ከውጽእ፡
ዝእዘዝ ናይ ሥጋ ልቢ እውን ክህበኩም ኢየ” (ሕዝ 36፡25-26) እናበለ ነቲ ብዘደንቅ ተኣምራቱ ኣብ
ሕይወትና ዝሰርሕ ኣምላኽ ፍቅሩን ምሕረቱን ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ይገልጸልና።
ኣብ ሓዲስ ኪዳን’ውን ነቲ ኣብ ወንጌል ዮሓንስ ተጠቂሱ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ኣምሳላዊ ኣዘራርባ እንተረኣና
እኹል ኢዩ። ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ኣብ ዝተገብረ መርዓ ንቃል ኢየሱስ ተማእዚዝካ ነተን ሽዱሽተ ኣጋንእ
ማይ ምምላእ፡ እቲ ማይ ናብ ወይኒ ከም ዝልወጥ ጌሩ። እተን ሽዱሽተ ኣጋንእ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን
ዝግበር ዝነበረ ናይ ምንጻሕ ሥርዓት የመልክት። እቲ ቅድሚኡ ጥዒሞሞ ዘይፈልጡ ፍሉይ መቀረት
ዘለዎ ሓዲስ ወይኒ ከኣ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበ ሓዲስ መንፈስን ሕይወትን የመልክት። ኢየሱስ
ንኒቆዲሞስ ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን ካልኣይ ጊዜ እንተዘይተወሊዱ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከም
ዘይርእያ ይነግሮ (3፡5)፤ እዚ ከኣ ሓዲሽ ምጅማርን ሕይወት ብመንፈስ ቅዱስን የመልክት። ኢየሱስ ነታ
ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ከተስትዮ ብምሕታት ተመሊሳ ከምዘይትጸምእ ዝገብር ማይ ሕይወት ክህባ ከም
ዝኽእል የረድኣ፤ እዚ ማይ እዚ ከኣ ምሉእ ርውየትን ዘለዓለማዊ ሕይወትን ዝህብ ማይ ኢዩ (4፡1-26)።
ከምኡ’ውን ኢየሱስ ኣብ በዓል ዳሳት ማለት እግዚአብሔር ንሕዝቡ ኣብ ምድረ በዳ ማይ ናይ ዝሃቦም
ዘዘኻኽር በዓል፡ ንሱ ምንጪ ናይ ማይ ሕይወት ምዃኑ ይገልጽ። “ዝጸምአ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ
ይስተ” ከኣ ይብል (7፡37-39)። ነቲ ብዕዉሩ ዝተወልደ ሰብኣይ ኣብ ቀላይ ሰሊሆም ከይዱ ክሕጸብ
ይእዝዞ፤ እቲ ሰብኣይ ከኣ ትእዛዝ ኢየሱስ ብምኽባር ከይዱ ተሓጽበ። ኢየሱስ ከኣ በቲ ማይ ተኣምራት
ጌሩ ብርሃን ዓይኒ ከም ዝረክብ ገበሮ። ነቶም ኣብኡ ዝኣምኑ ኵሎም ድማ ሓዲሽ ራእይ ክህቦም ከም
ዝኽእል ከኣ የርእየና (9፡1-41)። ኢየሱስ እግሪ ኣርድእቱ ክሓጽብ ከሎ፡ ምስኡ ክፍሊ ክህልዎምን
ምልክት ሕድገትን ሓቀኛ ኣገልግሎትን ምዃኑ ኣስተምሃረ፣ ነቶም ኣርድእቱ ድማ ከምኡ ክገብሩ
ይእዝዞም (13፡1-20)።
እቲ ካብ ጐድኒ ኢየሱስ ዝፈሰሰ ማይን ደምን ከኣ ዓቢይ ትርጉም ኣለዎ፤ እቲ ደም ሞት ጐይታና
ኢየሱስ ክርስቶ መሥዋዕቲ ከምዝኾነ የመልክት፣ ምኽንያቱ “ኃጢኣት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል ኣምላኽ”
(1፡30) ስለዝኾነ። እቲ ማይ ከኣ ምልክት ናይቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተስፈዎ ሓዲስ ምንጪ
ሕይወት ዝኾነ ማይ ማለት መንፈስ ቅዱስ ኢዩ (7፡37-39)።

ማይ ጸሎት ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ
ኣብ ብሉይ ኪዳን ብማይ ዝግበር ሥርዓት ምንጻሕ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ብዙኅ ክንረክብ
ንኽእል፤ ምስቲ ኣርእስትና ዝኸይድ ግን ኣብ ኦሪት ዘኅልቍ ከምዚ ዝስዕብ ንረክብ፣ “ብኣቕሓ መሬት
ገይሩ ቅዱስ ማይ ይውሰድ ካብቲ ኣብ ምድሪ ቤት ድንኳን ዘሎ ሓመድ ወሲዱ ከኣ ኣብቲ ማይ ይግበር”
(5፡17)። እዚ ዝተቀደሰ ማይ መሠረቱ ቅዱስ መጽሓፍ ምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን ዝገልጽ፣ ካብ ዘመነ ሙሴ
ጀሚሩ ዝውቱር ሥርዓት ከም ዝነበረ ውን ይገልጸልና። ዝተባረኸ ማይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተፈላለየ ናይ
ምንጻግን ምንጻሕን ሥርዓታት ከገልግል ንረኽቦ።
ኣብ ቀዳሞት ክርስትያን ይኹን ሕጂ ነቲ ዝተቀደሰ ማይ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነት ንጥቀመሉ ፍሉይነት
የብሉን። ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ጀሚርካ ንቡራኬ ማይን ዘይትን ፍሉይ ጸሎታት ዝሓዘ ጽሑፋት
ይርከብ። እቲ ብጳጳስ ወይ ብካህን ዝተባረኸ ማይን ዘይትን ድማ ነቶም ብእኡ ዝሕጸቡ ምሉእ ጥዕና
ይህቦም፡ ካብ ሕማሞም የሕውዮም፡ ኣጋንንቲ የርሕቀሎም፡ ንዅሉ መጻወድያታት ናይ ሰይጣን ከኣ
ይበታትኸሎም።

ኣብ ብሉይ ኪዳን ፍሉይ ኣብነት ዝኾነና ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ነገስት ተጠቂሱ ዘሎ ሓለቃ ሰራዊት
ንጉሥ ሶርያ ዝነበረ ብርቱዕ ጅግና ሰብኣይ ብሕማም ቆርበት ወይ ለምጺ ምስ ሓመመ ብትእዛዝ ነቢይ
ኤልሳዕ ኣብ ርባ ዮርዳኖስ ሸውዓተ ጊዜ ተሓጺቡ ናይ ዝሓወየ ኢዩ። እዚ ተኣምር እዚ ከም ታሪኽ
ኣንቢብካ እትሓልፎ ዘይኮነ ነገረ ድኅነት ዘስተምህር ስለዝኾነ ተጠንቂቅካ ምርኣዩ የድሊ። ምኽንያቱ
ንእማን ምስ ሓወየ ብኣምላኽ እስራኤል ክኣምን ንረኽቦ። እዚ ናቱ ሕውየት ከኣ ሥጋውን መንፈሳውን
ሕውየት ከምዝኾነ ንርዳእ። እስራኤላውያን ከም ሕዝበ እግዚአብሔር ድምጺ ኣምላኽ ዝሰምዑ ብዙኅ
ተኣምራት ኣብ ቅድሚኦም ዝተፈጸመ፣ ብነብያቱ ገይሩ እግዚአብሔር መልእኽቱ ዘመሓላልፈሎም ኣብቲ
ሓደን ሕያውን ኣምላኽ ዝኣምኑ ሕዝቢ እዮም ጥራይ ዘይኮነ ንካልኦት ኣሕዛብ ውን ብርሃን እዮም። ሶርያ
ከኣ ብኻልእ ወገን ጣዖት እተምልኽ ብጸልማት ዝተኸበት ሃገር ኢያ። እቲ ሓያል ተዋጋኢ ኣብ እስራኤል
ከይዱ ክሓዊ እንከሎ፡ እግዚአብሔር ንሕዝቢ ሶርያ ክምህሮምን ክምሕሮምን መደብ ከም ዘለዎ ኢዩ
ዘርኢ። ብዓቢኡ ከኣ በቶም ሕዝቡ ገይሩ ብፍሉይ ከኣ ብነብይ ኤልሳዕ ጌሩ ብማይ ዮርዳኖስ ብዝተገብረ
ተኣምራት፡ “ብዘይካ ኣምላኽ እስራኤል ካልእ ኣምላኽ የልቦን” (2 ነገ 5፡15) ኣብ ዝብል ናይ እምነት
መደምደምታ ኣብጺሕዎም።
ንእማን መን ኢዩ፥ ንእማን ሓለቃ ሠራዊት ንጉሥ ሶርያ ብርቱዕ ጅግና ሰብኣይ ነበረ፤ እግዚአብሔር
ብእኡ ጌሩ ንሶርያ ዓወት ሂብዎም ስለዝነበረ ድማ ኣብ ቅድሚ ጐይትኡ ዓቢይን ክቡርን ነበረ፤ ግናኸ
ዜጸይፍ ሕማም ቆርበት ነበሮ (2 ነገ 5፡1)።
ንእማን ስሙ ካብ “ናዕም” ዝብል ናይ ዕብራይስጢ ቋንቋ ዝመጸ ኰይኑ፡ ብሩህ፡ ሰሓቢ፡ ምልኩዕ
የስምዕ። ከምኡ’ውን በዓል ጸጋ ወይ ብጽቡቅ ዝዓበየ ዝብል ትሕዝቶ ውን ኣለዎ። ስሙ ከም ዝሕብሮ
ድማ ቅድሚ ብሕማም ቆርበት ምትሓዙ ብሓቂ ምልኩዕ ሰብኣይ ከም ዝነበረ ንርዳእ። እቲ በዓል ጸጋን
ብጽቡቅ ዝዓበየን ሰብ ግን ኣብ ሕማም ወዲቁ ክበላሾን ምስቲ ዝነበሮ ክብሩ ከኣ ዝያዳ ኣብ ትሑት ደረጃ
ክወርድን ካብ ሕብረተ ሰብ ክፍለን ንርእዮ። እዚ ኣገላልጻ’ዚ ደቂ ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር
ብሥጋን ብመንፈስን ምልኩዓት ከም ዝኾኑ ምኽንያቱ ብመልክዑን ብኣምሳሉን ስለዝተፈጥሩ፣ ኣብ ኵነት
ኃጢኣት ምስ ወደቁ ግን ክሳብ ክንደይ ከም ዝተበላሸዉ ዘረድእ ውን ኢዩ። ኣብዚ መዳይ’ዚ ንናይ
ንእማን ኩነት ብኸምዚ መልክዕ ክንርእዮ ንኽእል።
ንሱ ለምጻም ነበረ፤ ፍንፉን ሕማም ዝሓመመ ሰብ ነበረ። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሕማም ለምጺ ከም
ኃጢኣት ወይ ከም መቅጻዕቲ ኢዩ ተገሊጹ ዘሎ (ሌዋ 13-14)። እተን መግለጺታት ብሓጺሩ እዘን ዝስዕባ
ኢየን።
1. ምስ ለምጺ ዘሎ ሰብ ከም ርኹስ ይቍጸር፣ ካብ ሕብረተ ሰብ ከኣ ክፍለ ኣለዎ። ኣብ ዝኸዶ ድማ
“ርኹስ ርኹስ” ዝብል ጸርፊ ይስዕቦ። ክሻ ተኸዲኑ ድማ ካብ ከተማ ወጻኢ ይቅመጥ።
2. ሓቀኛ ለምጺ ከም ኃጢኣት ክሓዊ ኣይክእልን ኢዩ (ኤር 17፡9)፤ ብርቱዕ ክሓዊ ዘይክእል (ኢሰ 1፡
5-6)። እዚ ኣገላልጻ’ዚ ሰብ ካብ ኃጢኣቱ ባዕሉ ክነጽሕ ኣይክእልን ማለት ኢዩ፤ ብዓቢኡ ከኣ ኃጢኣት
ካብ እግዚአብሔር የርሕቆ፡ ካብ ማኅበረ ምእመናን ውን የርሕቆ (1 ቆሮ 5፡9-13, 2 ቆሮ 6፡14-7፡1)።
ጐይታ ነቲ ለምጻም ከንጽሖ እንከሎ እቲ ስእሊ ንጹር ኢዩ፣ ኣምላኽ በይኑ ምንጪ ምሕረትን ሕድገትን
ምዃኑ ይገልጽ።
3. ለምጺ ከም ኃጢኣት ካብ ውሽጢ ይጅምር፣ ኣብ ቆርበት ኣብቲ ግዳማዊ ክፋል ከኣ ይርአ፤
ብውሽጥኻ ክፉእ እንተዘይትነብር ብደገኻ ብደገኻ ከምዚ ኣይምኾንካን ማለት ኢዩ (ማቴ 12፡33-34,
ሉቃ 6፡43-45; ኤፈ 2፡1)።

4. እቲ ለምጺ ዝሓመመ ሰብ ካብ ሕማሙ ነጺሑዶ ኣይነጽሐን ካህን ኢዩ ዝምርምሮ፣ ንጹሕ ኢዩ ኢሉ
ከኣ ይእውጀሉ።
5. ለምጺ ዝሓመመ ሰብ ብሕይወቱ ከሎ ከም ዝሞተ ኢዩ ዝሕሰብ።
6. ከም ሕጊ ለምጻማት ከም ኃጥኣን ካብ ሕብረተሰብ ይፍለዩ። በዚ ገይሩ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን
ንቅድስናኡ የዘኻኽሮም፤ ለምጻም ክነጽሕ ከሎ ኣብ ናይ ቅድም ንብረቱ ይምለስ፤ እቲ ምምላስ ከኣ ናብ
ኣምላኽ ምምላስ የስምዕ (ኢሰ 59፡1)። ለምጺ ከም ኃጢኣት እንተ ርኢናዮ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ
ግርማን ጽባቐን ከም ምድምሳስ ኢዩ፤ ኃጢኣት ማለት ዘይመልክዕካ ምልባስ ማለት ኢዩ። ኣብዚ ናይ
ንእማን ታሪኽ እንተ ተዓዚብና ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ናብ ድኅነት ከም ዝሰሓቦን ከም ቆርበት ቆልዓ
ገይሩ ከኣ ከመይ ገይሩ ከም ዘሐደሶ ኢና እንርኢ።
ጕዕዞ ንእማን ናብ እስራኤል (5፡4-7)
እታ ካብ እስራኤል ዝማረኽዋ ንእሽቶ ጓል “ጐይታይሲ ናብቲ ኣብ ሰማርያ ዘሎ ነቢይ እንተ ዝኸይድ
ካብ ሕማሙ ምሓወየ” ክትብል እንከላ፡ ኣምላኽ ቃሉ ዘብጽሑ ልኡኻቱ ከመይ ገይሩ ከም ዘሰናዱ
ንዕዘብ። ነቲ ናቱ መልእኽቲ ከኣ በታ ንእሽቶን ዝተናዕቀትን ጓል ጌሩ የበግሶ። ከምኡ’ውን በቲ ዓመጽ
ናይ ንእማን ነታ መሳርሒቱ ዝኾነት ንእሽቶ ጓል ተማሪኻ ከም እትኸይድ ይገብራ። እታ ዝተማረኸት ወይ
ብሓይሊ ዝተወስደት ከኣ ሕውየትን ፍቅርን ናይ እግዚአብሔር ትገልጽ። እታ ንእሽቶን ድኽምትን
ኣገልጋሊት ነቲ ኵሉ ዝኽእልን ካብ ኵሉ ዝዓብን ኣምላኽ እስራኤል ክትምስክር ትርከብ። ንእማን ከኣ
ቃላ ከየዕበረ ብድድ ኢሉ ናብ እስራኤል ክጐዓዝ ንረኽቦ።
ንእማን ቃል እታ ንእሽቶ ኣገልጋሊት ሰሚዑ ብቀጥታ ንንጉሥ ኣራም ምስ ነገሮ፡ ንጉሥ ኣይተቃወመን፣
ናብ ንጉሥ እስራኤል እትኸይድ መልእኽቲ ውን ይህቦ። ብዙኅ ገንዘብ ሒዙ ውን ይኸይድ። ኣብዚ
እንዕዘቦ እንተሎ ንእማን ኣብ ሓይሉን ሥልጣኑን ሃብቱን ኣሚኑ ነቲ ድኅነት ክዕድጎ ዝዓይነቱ ኣካይዳ
ይጥቀም። እቲ ንጉሥ ናይ እስራኤል ከኣ ብወገኑ ከይስተውዓለ ንንእማን ክኣብዮን ክሰጎን ንረኽቦ።
ብፍርሒ ተዋሒጡ ክዋጋኣኒ ስለዝደለየ ኢዩ ክብል ሓሲቡ። ኢድ ኣምላኽ ክሰርሕ ከም ዝኽእል
ኣየስተውዓለን። ነቢይ ኤልሳዕ ግን “ኣብ እስራኤል ነቢይ ከም ዘሎ ንኽፈልጥሲ ናባይ ይምጻእ” (5፡8)
ብምባል እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል መንጎኛ ከም ዘለዎ ይነግር። ከምኡ’ውን ንንእማን ናብ ምሕረት
ኣምላኽ ይዕድሞ። እዚ ዕድመ እዚ እግዚአብሔር ብዛዕባ ሕሙማን (ኃጥኣን) ኣመና ከም ዝሓሊ
ይገልጽ። ንእማን ከኣ ምሕረት ዝደሊ ሰብ ኢዩ፤ ኣምላኽ ከኣ ብለምጺ ጌሩ ናብኡ ይጽውዖ። ኤልሳዕ
ከም ልኡኽ ኣምላኽ “ናባይ ይምጻእ” ክብል ከሎ እታ ይምጻእ እትብል ቃል፡ ኣምላኽ ንነፍስ ወከፍ
ክሓዊ ዝደሊ ዝብላ ቃል ኢያ። ንእማን ኣብ እስራኤል ነቢይ ከም ዘሎ ክፈልጥ ከሎ ከኣ ኣምላኽ
እስራኤል እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ምዃኑን ተስፋ ናይ ሕይወት ንሱ ምዃኑን ኢዩ ዝፈልጥ ዘሎ (ኤር 29፡
13)።
ካብቲ ሰሓቢ መልእኽቲ ሓደ እዚ ኢዩ፣ ንእማን ኣብ ኤልሳዕ ምስ በጽሐ ሓጺር መልእኽቲ ኢዩ
ተቀቢሉ፡ “ናብ ዮርዳኖስ ኪድ እሞ ሸብዓተ ሳዕ ተሓጸብ፣ ቈርበትካ ድማ ኪሓዊ ኢዩ” (ቁ.10) ዝብል
ነበረ። ንእማን ግን ኰርዩ፤ መልእኽቲ ናይ ነቢይ ኤልሳዕ ከኣ ክገርመና ይኽእል ኢዩ፤ ከምቲ ንእማን
ዝሓስቦ ዝነበረ ኢዱ ኣንቢሩ ከሕውዮ ይኽእል ነይሩ ኢዩ። ንእማን ግን ስንዱው ኣይነበረን፤ ክመሃሮ
ዝነበሮ ጉዳይ ነይርዎ። ንሱ ከኣ ትሕትና ኢዩ። ንሱ ኣብ ሓይሉን ሃብቱን ዝናኡን ኣሚኑ ብቀጥታ ክሓዊ
ኦዩ መጺኡ። እዚ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዋጋ የብሉን።
ንንእማን ትዕቢቱ ኣስሓቶ ናብ ታሕቲ ከውርደኒ ዝኽእል መን ኢዩ ውን በለ (ኣብ 1፡3)። ትሕት ክሳብ
ዘይበለ ድማ ንኣምላኽ ክእዘዞ ኣይክእልን ኢዩ፤ ኣምላኽ ውን ከሕውዮ ኣይክእልን ኢዩ። ንእማን ዘርኣዮ
ትዕቢት ንጥፍኣቱ ኢዩ ነይሩ። ኣብ ርባ ዮርዳኖስ ተሓጸብ ምስ ተባህለ፡ ኣብዚ ብጭቃ ዝመልአ ርባ
ከመይ ጌረ ይሕጸብ፣ ካብኡ ዝጸርን ዝበልጽን ርባታት ኣብ ሶርያዶ የለን ክብል ተዛሪቡ። ገዲፍዎ ከኣ

ከደ። “ንሰብ ቅንዕቲ እትመስሎ መንገዲ ኣላ፣ መወዳእታኣ ግና መንገዲ ሞት ኢዩ” (ምሳሌ 14፡10)
ከም ዝብሎ ከኣ እቲ ብሕይወቱ ከሎ ዝሞተ ንእማን ንዝተዋህቦ ትእዛዝ ከም ዝሓዊ ኣሚኑ ክንዲ
ዘተግብሮ መንገዲ ሞት መሪጹ። እቲ ቀንዲ መልእኽቲ እምበኣር ምሕጻብን ምንጻሕን ዘይኮነ፡ እምነትን
ተኣዝዞን ኢዩ። ካብዚ እንመሃሮ እምበኣር፥ ንኣማኒ ይኹን ንዘይኣማኒ ምሕረት ኣምላኽ ንኸይቅበል
መኸላእታ ዝኾንዎ ክልተ ነገራት እዮም፤ ቀዳማይ ትዕቢትና ኢዩ፣ ካልኣይ ከኣ ርእይቶና፤ ንእማን ከኣ
ትዕቢቱን ርእይቶኡን ኣሚኑ ተሃንጥዩ ከም ዘይመጸ ኤልሳዕ ነቢይ ንዝበሎ ምግባር ኣበየ። ክሓዊ ድልየት
ስለዝነበሮ ግን ኣማራጺ ኣይነበሮን፤ እቶም ኣገልገልቱ ስራሕ ኣምላኽ ብግህዶ ክርአ ምእንቲ ኣብ ዝግባእ
ጊዜ ዝግባእ ምኽሪ ይህብዎ፤ “ካልእ ነገር እንተ ዝብለካ ነይሩ እንታዶ ምገበርካ” ይብልዎ። ወርቅን
ብሩርን ተማሊኡ ነይሩ ኤልሳዕ ነቢይ ግን ዝኾነ ኣይሓተቶን። እቶም ኣገልገልቲ ንባዕሎም ብኣምላኽ
እስራኤል ዝኣምኑ ኣይነበሩን፣ እቲ ናቶም ሜላ ግን ነቲ መን ከማይ ዝብል ዝነበረ ካብ ኣምላኽ እስራኤል
ዝዓቢ ከምዘየልቦ ኣፍለጥዎ።
ንእማን ኣብ ዮርዳኖስ ከይዱ ምስ ተሓጽበ ኣብ ቆርበቱ ቀጥታዊ ለውጢ ረኣየ፣ እቲ ቀጥታዊ ሕውየት/
ጽሬት ነቲ ምሉእን ቅጽበታውን ዝኾነ ባህሪ ናይ ድኅነት የመልክት። ቆርበቱ ከም ናይ ቆልዓ ኰይኑ
ጸረየ፣ ቆርበቱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ልቡ ውን ጸረየ። ብኣምላኽ ናይ ኤልሳዕ ነቢይ ሓድሽ ፍጥረት ኮነ።
ንእማን ብልቡ ተማሪኹ ብዘይካ ኣምላኽ እስራኤል ካልእ ኣምላኽ ከምዘየልቦ ርኣኹ እና በለ ምስ ገጸ
በረኸቱ ናብ ኤልሳዕ ተመልሰ። ኤልሳዕ ግን ድኅነት ብናጻ ምዃኑ ምእንቲ ከረድኦ ዝኾነ ምቅባል ኣበዮ።
ብሰላም ኪድ ድማ በሎ።
ኣብ ሓዲስ ኪዳን ምስ’ዚ ታሪኽ ዝዳረግን ኢየሱስ ብርሃን ዓለም ምዃኑ ዝገልጸልናን ነዊሕ ትንታነ
ዝሓትት ተኣምራት ኣብ ወንጌል ዮሓ 9፡ ታሪኽ’ቲ ብዕዉሩ ዝተወልደ ሰብኣይ ንረክብ። እቲ ሓሳባት
ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልናዮ ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን። ሓዋርያት ነቲ ኣብ ኦሪት ዘፀኣት “ኣነ እግዚአብሔር
ኣምላኽካ ቐናእ ኣምላኽ እየ እሞ፡ ንዚጸልኡኒ ኃጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂ ክሳዕ ሣልሳይን ክሳዕ
ራብዓይን ወለዶ ዝቐጽዕ፣ ንዚፈትዉንን ትእዛዛተይ ንዚሕልዉን ግና ክሳዕ ኣሽሓት ወለዶ ምሕረት ዝገብር
እየ” (20፡5-6) ንዝብል ቃል ብምዝካር ብበደል ወለዱዶ ዝዓወረ ይኸውን ክብሉ ንኢየሱስ ይሓትዎ።
ኢየሱስ ግን ሓጺርን እኹልን መልሲ ይህቦም፤ “ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ ክርአ እምበር ንሱ ኮነ ወለዱ
ኣይበደሉን” (9፡3)።
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ተኣምራት ኣብ ቀላይ ሰሊሆም ውን ከምኡ ዓይነት ዘደንቕ ተኣምራት
ተፈጸመ። ግብሪ ኣምላኽ ከኣ ኣብቲ ብዕዉሩ ዝተወልደ ሰብኣይ ተፈጸመ፤ ኢየሱስ ብርሃን ዓለም ኰይኑ
ንዕዉራት ብርሃን ክልግስ ንረኽቦ። እቲ ክንርድኦ ዘሎና ንእማን ምስቲ ዝነበሮ ሥጋውን ኣእምሮኣውን
ቃንዛ ንክሓዊ ብርቱዕ ድሌት ነይርዎ፤ ኣብ እምነትን ገዛእ ሕይወቱ ትሕት ኣብ ምባልን ግን ሓሚቁ።
እዚ ብዕዉሩ ዝተወልደ ግን ነቲ ተኣምራት ብሕቶ ሓዋርያት ይቅበሎ፣ ኪድ ኣብ ቀላይ ሰሊሆም ተሓጸብ
ምስ ተባህለ ግን ብቀጥታ ከይዱ ይሕጸብ። ዝያዳ ንእማን እምነት ነይርዎ ግን ኣኮነን፤ ንሱ’ውን እንተኾነ
ነቲ ኣብ ኢየሱስ ዘለዎ እምነት ኣብ መወዳእታ ኢዩ ዝገልጽ። እቲ ከቢድ ጸገም ግን ናይቶም ግብሪ
ኣምላኽ ርእዮም እንከለዉ ዘይኣመኑ ፈሪሳውያን እዩ። ዝኾነ ተኣምራት ግድነት ኣይኮነን ኣብ ነፍስ
ወከፍና ክፍጸም፣ ነቲ ዘድንቕ ተኣምራት ርኢኻዮ እንከለኻ ከም ዘይረኣኻዮ ምኻን ብትሪ ልብኻን ጊጉይ
ሓሳብካን ተማእዚዝካ ካብ ድኅነት ምትራፍ ኢዩ። ንሕና ዓይንና ዓዊሩ ዘይኮነስ ልብና ምስ ዓወረ ኢና
ካብ መንገዲ ድኅነት ንመንገዲ ጥፍኣት እንመርጽ። ፈሪሳውያን ልክዕ ከም ንእማን ንክብሮምን ዝናኦምን
ጥራሕ ስለዝሓሰቡ ኣብ እምነት ክበጽሑ ኣይከኣሉን፣ ዕዉራት ልቢ ዝብል ዘለፋ ከኣ ተቀበሉ።
ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ለምጽን ዑረትን ኃጢኣት ኢዩ። ሎሚ ኣብ ዓለም ሃብትን ሥልጣንን ክብርን
ዝናን ወርቅን ብሩርን መሊኡ ኣሎ፣ ናይ መንፈስ ዑረትን ድኽነትን ከኣ ማዕሪኡ ነጊሡ ንረኽቦ። ግብሪ

ኣምላኽ ናብ ነፍስናን ኣብ ብጻይናይ ተዓዚብና ወይ ከኣ ነቲ ዝንገረና ቃል ኣምላኽ ብገርህን ትሑት
ልብን ሰሚዕና ክንዲ ብመንፈስ ንህብትም ብኃጢኣት ማሲና ንርከብ።
ሎሚ ኣብ ዓለም ብዙኅ ናይ ማይ ጸሎት ቦታታት ኣሎ፣ ግብሪ ኣምላኽ ከኣ ወትሩ ጊዜ ይፍጸም፤
ምሕረት ረኺቦም ዝመስከሩን ቤተክርስትያን ዝመስከረትሎም ከኣ ማእለያ የብሎምን።
መወከሲ ጽሑፋት
George W. Macrae & Donald Senior, Invitation to the Gosples, Paulist press, 2002.
Irving L. Jensen, II Kings With Chronicles, Moody Press, Chicago, 1968, p. 27.
The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Vol. 2, Merrill C. Tenney, general editor, Zondervan, Grand Rapids,
1975, p. 138.
Dictionary of the Bible, John L. Mckenziee, general editor, Dublin, 1972, p. 921.

ታሪኻዊ ድሕረ-ባይታ ከባቢ ጋብር ኣከደር
ብአቶ ጊዮርጊስ
ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ናይ ጥንቍለሓስ ኣብ ዚርከብ መሳጢ ቅርጻመሬትን ስንጭሮታትን ተደኲኑ ዚርከብ
“ማይ ጸሎት ጋብር ጫድቕ” ብመንጽር ከተማ ከረን ኪረአ ከሎ ኣዝዩ ታሪኻዊ፣ መንፈሳውን
ቱሪዝማውን ስሕበት ዘለዎ ኢዩ። እቲ ማይ ጸሎት ብወገን ደቡባዊ ምዕራብ ከረን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ
መጋርሕ ምስ ከተማ ዝለገበ ኮይኑ፡ ንመቓብር ኮመንወልዝን ሃገራዊ ፋብሪካ መድኃኒት ኣዘልን ሓሊፍካ
ሓደ ኪሎ-ሜተር ኣብ ዘይበጽሕ ቀረባ ርሕቐት ዝተደኮነ ኢዩ። ከም ቅዱስን ክቡርን ቦታ ካብ 10ይ ክ/
ዘበን ምስ ምምጻእ ሕዝብታት’ቲ ከባቢ ካብ ዝተለለየሉ ጊዜ፣ ዘይድፈር ጽዑቕ ጣሻ ዚነበሮ ኣብ ርእሲ
ምዃኑ፡ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ዘየቋርጽ ዛራን ሓያል መንጫዕጫዕታን ነይርዎ። ምስ ምስራሕ መንገዲ
ባቡርን ንካልእ መዓላታትን ገዛእቲ ጣልያን፣ ንንጡፍ ኣገልግሎት ማይ ትሕተ-ባይታዊ ዲጋን ብሓይሊ
ጸዓት ንፋስ እትጭንጕዕ ዒላን ከምዝነበሮ ናይ ቀረባ ተዘክሮ ኢዩ። እዚ ቕድሚ ኣስታት ሓደ ክፍለ-ዘበን
ዝተሃንጸ ትሕተ-ቅርጺ ነበረ’ያ ነበረ ኮይኑ ዝተረፈ ናይ ሎሚ ወለዶና ብዙሕ ዘይፈልጦ ኢዩ።
ንከተማ ከረን ታሪኻዊት ካብ ዘስምይዋ ፍጻመታትን ቦታታትን እቲ ቀንድን ብቐዳምነት ዚጥቐስን ከባቢ
ጥንቍለሓስ ኢዩ። እዚ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ከተማ ከረን ኣብ ቀንዲ መስመር ጽርግያ ኣስመራ-ተሰነይ
ዚርከብ ሽንጭሮ ጥንቍለሓስ ታሪኽ ከረንን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ታሪኽ ዓለም ዝሓዘለ፣ ኣገዳሲ
ፍጻመ ካልኣይ ኵናት ዓለም ዘአንገደን ዝሰነደን ቦታ ኢዩ። ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ግንባር ከረን፣
ውግእ ጥንቍለሓስ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቓ ጀሚሩ ምስ ሰሜን ኣፍሪቓ፣ ምስ ማእከላይ ምብራቕ፣ ምስ
ኤውሮጳን ኤስያን ዘተኣሳስር ወሳኒ ስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ስለዝነበሮ ኣብ ምዝዛም’ቲ ዓርሞሽሻዊ ኲናት
ዕዙዝ ተራ ነይርዎ። እዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኪዳንን ኣክሲስን፣ ብመሪሕነትን ተሳታፍነትን ናይ ሽዑ
ሓያላንን ልዕለ-ሓያላንን ሃገራት ዓለምና ዝተኻየደ ኲናት፣ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዳርጋ ንኩሎም ኣህዛብ
ዓለም ዘሳተፈ ኢዩ ነይሩ። ኣብዚ ካብ ጎቦ ሰንኪል ክሳብ’ቲ ተመዓዳዊ ጎቦታት ዝባን ብደቡብን፡ ደቡባዊ
ምዕራብን ከረን ዚርከብ ናይ ኣስታት 6 ኪሎሜተር ርሕቐት ኣብ ዘለዎ ስንጭሮታት፣ ኵጆታትን
ጎቦታትን ብክልቲኡ ወገን ናይ ልዕሊ 20 ሃገራት ዜጋታት ዝኾኑ ኣስታት 40 ሽሕ ወተሃደራት
ተሳቲፎም። ዓወትን ስዕረትን ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም ዚውስን ብምንባሩ ከኣ፣ እቲ ግጥም
ብክልቲኡ ወገን ዛዛሚ፣ ተዓዋትን ተሳዓርን ዚፈሊ ናይ ሞትን-ሕየትን ኢዩ ነይሩ። እቲ ደማዊ ኲናት
ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ኣሃዱታት ተርግእ ኮማንዶ፡ ሃንደሳ፣ ኣጋርን መካናይዝድን ከቢድ ብረት፣
ሓይሊ ኣየርን ኣጋር ሰራዊትን ዘሳተፈ ኮይኑ ካብ መጀመርያ ወርሒ ለካቲት ክሳብ መወዳእታ መጋቢት
1941 ተኻይዱ። እቲ ወሳንን ደማውን ኲናት ጥንቝለሓስ ግን ካብ 15 – 26 መጋቢት 1941 ብዘይ
ዕረፍቲ ለይትን መዓልትን ዝተኻየደ ኢዩ ነይሩ። ኣብ ውግእ ካልኣይ ኲናት ዓለም ህቡባት ካብ ዝነበሩ

መራሕቲ ኲናት ብወገን ሓይልታት ኪዳን እንግሊዛዊ ጀነራል ዊልያም ፕላት፣ ብወገን ሓይልታት
ኣክሲስ (ፋሺስት ኢጣልያ) ከኣ ጀነራል ኦርላንዶ ሎረንሲኒ ነቲ ጽዕጹዕ፣ ስትራተጂካዊ፣ መሪርን
ደማውን ኲናት ዝመርሑ ኣዘዝቲ ግንባር ከረን ነይሮም።
ብልምዳዊ ኣጸዋውዓ ህዝብናን ከባቢናን “ብጊዜ ኲናት እንግሊዝን ጣልያንን” ብምባል ከም መለክዒ
መነጻጸሪ ጊዜን ዝኽሪ ዓሳክር ጣልያን ዚነበሩን ኣቦታት ዚጥቐስ ፍጻመ ኲናት ጥንቝለሓስ፣ ኣብ ዓለማዊ
ታሪኽ ነጥበ-መቀይሮ ዝሰነደ ፍጻመ ስለዝኾነ ኣብ ከብሕታትን ሰነዳትን ታሪኽ ዓለም ብዝርዝርን
ብጽማቝን
ዝተጻሕፈሉን ዝተሰነደን ኢዩ 1። ስለዚ ከኣ እቲ ግንባር ዓለም-ለኻዊ ኲናት ዝነበረ፣
ማይጸሎት “ጋብር ኣከደርን” ካልእ ታሪኻዊ ቅርስታትን ኣሰራትን ዝሓቈፈ ስንጭሮ ጥንቍለሓስ
ብመንጽር ታሪኽን ቱሪዝምን ብቐሊሉ ዚረአ ኣይኮነን። ዓበይቲ ዓዲ ናይ’ቲ ከባቢ ከምዝሕብርዎ ክሳብ’ዚ
ቀረባ እዋን ኣብቲ ጫፍ ናይ’ቲ ጎቦታትን ገለገለ ስንጭሮታትን ናይ ቀደም ስልጣኔ ሓባሪ ኣሰራት ዚኾነ
ስብርባር ዓታሩ፣ ሳርማታትን ጥንታዊ ናውትን ይርከብ። ንታሪኻዊ ኣገዳስነቱ ብዝምልከት ገለ ኣብነታት
ንምጥቓስ፣•

ኣብቲ መሪርን ደማውን ኣህጉራዊ ኲናት፣ ኣብቲ ብእንግሊዝን ፈረንሳን ዚቕለስ ወገን
ሓይልታት ኪዳን ተሰሊፎም ናይ ዝወደቑ ከም ወካሊ ዝኽሪ ንኪኸውን ናይ 27 ሃገራት ዜጋታት
438 ሬሳታት ዝተቐብረሉን ብስሞም ሓወልቲ ዝተሰርሓሉን መቓብር ኮመንዌልዝ ህያው ምስክር
ናይ’ቲ ኲናት ኢዩ2።

•

ንሰራዊት ኢጣልያ ኣኽቲቱ ዘዋግእ ዚነበረ ኣዛዚ ግንባር ኢጣልያዊ ጀነራል ኦርላንዶ ሎረንሲኒ
ዝወደቐሉ ከባቢ ኮከን ባርያን ንዝኽሩ ዝተሃንጸ ሓወልትን

•

ዝተሃደመ (ኣንደራት) ትሕተ-ባይታዊ ድፋዓትን፣ ናብ ቀንዲ መኣዘዚ ንቍጣታትን ፎርቶ
ጥልያንን ዚወስድ ጽርግያታት

•

ትሕቲ ባይታ ዝተሃንጸ ናይ ነዳድን ማይን ክልተ ዓበይቲ ኣጋንእ ከምኡ’ውን በብወገኑ ከከም
ኣድላይነቱ ማይን ነዳድን ንምዝርጋሕ ዘገልግል ዚነበረ ነኣሽቱ ባስካታትን ናይ ሓጻውን መስመር
ሻምብቆታትን

•

ኣብ ኣጻድፍ ኣኽራን ዝተንጠልጠለ ኣኻውሕ ብምንዳል ዝተሃንጸ ብውሽጢ ጎቦታት ሰንጢቑ
ዚሓልፍ በብደረጃኡ ዚፈላለ ኣርባዕተ ገለርያታት ባቡር

•

ንኣገልግሎት መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ባቡር ብልዑል ስነ-ህንጻውን ስነ-ጥበባውን ብቕዓት
ዝተሃንጸ፣ ኣዝዩ መሳጥን ኣደናቕን ዚኾነ ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎ ቢንቶታት

•

ኣብ ዳግመ ምስሳን ዚርከብ መበቆላዊ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን

•

ብዙሕ ታሪኽን፣ ያታዊ እምነታዊ ዛንታታትን፣ ናይ’ቲ ከባቢ ጥንታዊ ቀዳማይ ታቦት ቅዱስ
ጊዮርጊስ መጋርሕ

•

ን150 ዓመታት ብህይወት ከምዝነበረ ዚንገረሉ ናይ መጋርሕ ሹመኛ ናይ ዚነበረ ገላይዶስ
(ገላውዴዎስ) ሼካይ መቓብርን ታሪኽ ቅያታትን

1 Abyssinian Campaigns, Ibid p.35 - 41
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ቤ/ጽ ካደስትራር ኤርትራ ኣስመራ ፣ ቤ/ጽ ጨ/ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ

•
•

ሓወልቲ ማርያም ጥንቍለሓስ ከምኡ’ውን እቲ ተሪር ዓቐበተ-ቍልቍለት ጽርግያ ጥንቍለሓስ
ድሕሪ ናጽነት ዝተሃንጸ ሃገራዊ ፋብሪካ መድሃኒት ኣዘል . . . ይርከብዎ።

ከባቢ ጋብር ጫድቅ ዚነበሮ ምስሊ ቀደምን ህልው ኵነታትን
ማይ-ጸሎት ጋብር ዘካለለ ከባቢ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ቀዳሞት ሰፈርቲ ናይ’ቲ ከባቢ ኣብ መጋርሕ
ብቐዋምነት ክሰፍሩሉ ካብ ዝጀመሩሉ እዋናት ዝተለለየ ኮይኑ፣ በብእዋኑ ብዘጋጥም ዚነበረ ትንቢታዊ
ሕልምታትን ራእይን ከምዝተመስረተ ይእመን። ብመሰረት ባህላውን ሃይማኖታውን እምነት ናይ ቀዳሞት
ኣቦሓጎታት ነበርቲ ናይ’ቲ ከባቢ፣ እዚ ኣብ ትሕቲ ዓቢ እምባ ሰንኪል ካብ ቤተክርስትያን ቅዱስ
ጊዮርጊስ ዚርከበሉ ከባቢ ጀሚሩ ንጥንቍለሓ ገጹ ኣብ ዚወርድ ስንጭሮ ዚርከብ ቦታ ከም ክቡርን
ዘይድፈርን’ዩ ዝእመነሉ ነይሩ። ክሳብ ቅድሚ ፍርቂ ክፍለዘበን ኣብ ዚነበረ ጊዜ ብቐትሩ’ውን ደፊርካ
ክትሰገሮ ዘሰክፍ ኣዝዩ ዕሙርን ግሩምን ጫካን እንስሳ ዘገዳምን ከምዚነበሮ፣ እቲ ሩባ ከኣ ካብ ከባቢ
ትትሪ ጀሚሩ ዓመት ምሉእ ዚውሕዝ ዛራ፣ ኣብ ገለ ቦታታት ከኣ ካብ ኣኻውሕ ዚፍልፍል
መንጫዕጫዕታታት ከምዚነበሮ ብኣካል ዘርከቡሉ ደቒ’ቲ ዓዲ ህያው መሰኻኽር ኢዮም። ኣብቲ ከባቢ
ካብ ዚርከቡ ተጠቐስቲ ኣስማት ኵጀት “ኣዀታዅ”፣ ከኸልላዅ፣ ስርጕኵ ወረባ፣ ጃር-አባ፡ ዓላምዅ
ዚበሃሉ ዝተፈላለየ ታሪኻዊ ድሕረ-ባይታን መሳጢ ኣፈ-ታሪኻዊ ዛንታታትን ዘለዎም ቦታታት ይርከቡ።
ከተማ ከረንን ኣብ ርሑቕን ቀረባን የማነ-ጸጋማ ዚርከባ ዓድታትን ብሊን ቅድሚ ምምስራተን ኣብዚ
ዞባ’ዚ ከም ፈላሚት ዓዲ ዝተደኮነት መጋርሕ ኢያ። መጋርሕን ታቦት ቅዱስ ጊዮርጊስን ከም ሪም ናይ’ቲ
ከባቢ ማእከል ስሕበት ዓድታት ስለዝነበረ፣ ዋላ እተን ድሕሪኣ ስዒበን ዝተደኮና ዓድታት’ውን
ብያታታት፣ ሕግታት፣ ምንብባርን ምሕደራን ሹመኛታት መጋርሕ ይምርሓን ይመቓርሓን ምንባረን
ይፍለጥ። ስለዚ ከኣ መጋርሕ ማእከል መኸተን ኣዋጅ ክተትን ስለዝነበረት፣ ብፍላይ ኣብ’ዚ ዚሓለፈ
ሰለስተ ክፍለዘበናት በብእዋኑ ብውሽጥን ብወጻእን ብዝለዓሉ ወራራት፣ ብደቡብ፣ ብሰሜንን ብምዕራብን
ከበድቲ ግጥማት ስለዘአንገደት፣ ምስ’ዚ ወራራት እዚ ዚተኣሳሰር ብዙሕ ታሪኻዊ ፍጻመታትን ዛንታታትን
ኣሎ።
ስለ’ዚ ጐልጎል መጋርሕን ከባቢ ማይ-ጸሎት ጋብር ዚርከቦ ስንጭሮን፣ ንወለዶታት እናተወራረሰ ዝዝንቶ
ናይ ርሑቕን ቀረባን እዋናት ትውፊትን ኣፈ-ታሪኽን ዚሓዘለ ኢዩ። ዓበይቲ ዓዲ ናይ’ቲ ከባቢ ንክብሪ
ናይ’ቲ ቦታ ብዝምልከት ብኣካል ዘርከቡሉ ከምኡ’ውን ካብ ወለዶም ዝወረስዎን ዛራ ታሪኽ ኣለዎም።

ô

ô

ካብ ከረን ንኣቍርደት ዝመርሕ መንገዲ ባቡር ገለርያ ብቍ 1 ዝፍለጥ፣ ካብ ጎቦ ሰንኪል ዝወርዱ
ሽንጥሮታት
ኣመሰራርታን ተፈላጥነትን ጋብር ጫድቕ (ብከመይን መዓስን ተመስሪቱ? ይበሃል)
ኣፈ-ታሪኽን ምስክርነት ዓበይቲ ዓድን ከም ዚሕብሮ እቲ መረዳእታን እምነትን ምስ ቀዳሞት ሰፈርቲ
ናይ’ቲ ከባቢ ዝመጸ ምዃኑ ይግመት። እዚ ከባቢ’ዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ዘጋጠመ ወራራት ከም
መዕቖብን ደጀንን ኮይኑ ብተኣምራታዊ ኣገባብ ይዕቕቦም ከምዚነበረ ይምስከረሉ። ብቱርካውያን ዚድገፉ፡
ብግብጻውያንን ብደራቡሽ (ማህዲስት ሱዳን) ዚድገፉ ወረርቲ፡ ከምኡ’ውን ብደቡብ ዝመጽኡ ወረርቲ
መሳፍንቲ ኢትዮጵያ ኣዝዮም የሸግርዎም ኣብ ዝነበሩሉ መድረኻት፡ ኣብ ጣሻታት ከባቢ ጋብር ጫድቕ
እናተዓቝቡ ኣብ ጐላጕል መጋርሕ ከኣ ብጅግንነት እናተዋግኡ ይምክቱ፡ ኣንጸባራቒ ዓወታት’ውን
የመዝግቡ ነይሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሚእቲ ዓመታት’ውን እንተ ኣነጻጺርና ብጊዜ መግዛእቲ ጣልያን ምስ
ምስራሕ መንገዲ ባቡርን ካልኣይ ኲናት ዓለምን፣ ኣብ ጊዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ’ውን ኣብ እዋን
መድረኽ ስርዓታት ሓጸይ ኃይለሥላሰን ደርግን ከምኡ’ውን ብህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ከተማ
ከረን ንምሕራር ኣብ ዝተገብረ ኲናት፡ እዚ ከባቢ’ዚ ምፍሳስ ደም ዘይተራእየሉ ሰላማዊ ምዃኑን
ብኣወንታን ኢዩ ዚጥቐስ። ኣብ ጥቓ ማይ-ጸሎት ጋብር ዚርከብ “ስርጕኵ ወረባ” (ሩባ መርዑት)
ብምባል ዚፍለጥ ነዚ ክውንነት’ዚ ዘረጋግጽ ኢዩ። እቲ ቦታ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ጊዜ ወራራት
መርዑት፣ ኣንስትን ህጻናትን ዚዕቈቡሉ ውሑስ ቦታ ስለዝነበረ ዝተዋህበ ስያመ ኢዩ። እቲ ቦታ ምስ’ቲ
መድሓኒ ዝኾነ መለኮታዊ ወኪል ኣለዎ ዚብል እምነትን መረዳእታን ዚሳነ መመላእታ፣ ጽዑቕ ዱር
ኣግራብን ሳዕርን ከምኡ’ውን ንመሕብኢ ዘገልግል ብባህርይ ዝተቀርጸ በዓትታት ነይርዎ። ይኹን’ምበር
ንከተማ ቀረባ ብምዃኑ ኣብዚ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ንህንጻዊ ንጥፈታት ብዝብል ምስምስ ገደብ ኣልቦ
ዕደና ኣእማን መብዛሕቱ እቲ ኣኻውሕ ተሰይሩ ግዒዙ ዓንዩ ኢዩ። ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኣብቲ ከባቢ
ዝነበረ ባህርያዊ ብዙሕነት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን እውን ዓንዩ። ድሕሪ ምዕናው ኣግራብን ሳዕርን
መሬት እናተባሕጎገ ስለዝኸደ፣ ኣብቲ ሩባ ዝነበረ ሑጻ’ውን ንህንጻ ተባሂሉ እናተጋሕጠ ስለዝተወስደ እቲ
ንዓመት መመላእታ ዝዛሪ ዝነበረ ማይ እናነጸፈ ከይዱ።
ሩባ ጋብር ጫድቕ ከም ክቡር፣ ዘይድፈርን ዝተቐደሰ ከባብን ዚብል መረዳእታ ካብ ቅድመ-ኣቦሓጎታት
ጀሚሩ ዝሰረተ ኣተሓሳስባ ስለዝነበረ፣ እቲ ከባቢ ብኣራግጽ ከይድፈር ኣግራቡ ከይቍረጽ፣ ከም ሕሩም
ኮይኑ ንኪዕቀብ በብእዋኑ ውፉያት ሓለይትን፣ ከም ሓለዋ ተቈጻጸርትን ዋርድያን ዝኾኑ ውፉያት ወለዲ
ነይሮም። ኣብቲ ከባቢ ዚርከብ ማይ ብዘይካ ንምሕረትን ጥዕናን ዚግበር ምሕጻብ ማይ-ጸሎት፣ ንምስታይ
ጥሪት ይኹን ንካልእ መዓላ ክትጥቐመሉ ፍቑድ ኣይነበረን። ገለ ገለ ዓበይቲ ኣቦታት በቲ ከባቢ ኪሓልፉ
ከለው ሳእኖም ኣውጺኦም ብህድኣትን ጸጥታን ይሰግሩ ምንባሮም ከም ኣብነት ዚጥቐሱ ኣለዉ።
ብሓፈሽኡ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ብሊን ብፍላይ ከኣ ኣብ ከባቢ መጋርሕ ነባርን ዘሎን ውህደትን
ምክብባርን ሓባራዊ እምነት ብኣብነት ዚጥቐስ ኢዩ። ናይ ሓባር ሪምን ክቡር ቦታን ደኣ’ምበር ናይ
ክርስትያንን ኣስላምን ዚበሃል ፍልልይ ፈጺሙ የለን። ስለዚ ከኣ በቶም ቀዳሞት ኣቦታት ዝተመስረተ
“ጋብር ኣከደር” ናይ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ምሕረትን ፍወሳን ዝደልን ዝኣመነን ቅዱስ
ቦታን ቅዱስ ማይን ኢዩ። ስለዝኾነ ከኣ ነዚ ቦታ’ዚ ንምኽባርን ኣብ ሓለዋኡን፣ ብፍሉይነት ዚጥቐስን
ብኣድናቖት ዚዝከርን ኣባሓጎ ጅምዕ ኣርሀ ኢዩ። ኣምላኽ ጻምኡ ይሃቦ ! ነፍሰኄር ኣቶ ጅምዕ ኣርሀ
‘ኣላሁ ኣክበር’ ዘዘውትር ስጋደቱን ተሽቢሓቱን ዘይፈሊ ኣስላማይ’ኳ እንተነበረ፣ ካብ ኣቦኡ ዝወረሶ
ሕድሪ ዚኣመነሉ ራእይን ሓባራዊ ያታዊ እምነትን ብምኽባር ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ብተወፋይነት ከም
ዋርድያ ኮይኑ “ጋብር ኣከደር” ብጓናን ወዲዓድን ከይድፈር ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣጽኒዑ ሓልዩ።

ô
ፍሉይነት ጋብር ኣከደር በጻሕቱን ንምሕረት ኪሕጸቡ ዝመጽኡን ብዘይ ኣፈላላይ ኣመንቲ ክልቲኡ
ሃይማኖታት ክርስትያንን ኣስላምን ምዃኖም ኢዩ። ዓበይቲ ዓዲ ከምዘዘንትውዎ ምናልባት ብዓረብ
“ቓድር ወይ ቐደር” ካብ ዚብል ናብ ኣከደር ዚረዓመ ኪኸውን ከምዚኽእል ይግመት።
ኵነታት በጻሕቲ ማይ-ጸሎት ጋብር በብመድረኹ እቲ ኵነታት ብዝፈጠሮ ባህርያዊ፡ ጸጥታውን
ማሕበራውን ምምዝባላት እቲ ብዝሒ ክብን-ለጠቕን ደኣ ይብል ነይሩ’ምበር ኣየቋረጸን። ኣብቲ ዝጸንከረ
ሓለዋ ወተሃደራት ደርግ ኣብ ዝነበሩሉ ኣስጋኢ እዋን’ውን ኣመንቲን ደለይቲ ምሕረትን ይበጽሕዎ
ከምዝነበሩ ይፍለጥ።
በዚ ሕጂ ዚግበር ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ወፍሪ፣ ብዝዋደድ ዘሎ ትሕተ-ቅርጺ፣ ምኽላል ሕሩም ሕዛእቲ፣
ንጥፈታት ምዕቓብ ማይን ሓመድን ዳግመ-ምግራብን ናይ ቀደም ምስሉ ኪምለስ መሳጢ ምርኢት’ውን
ኪሽለም ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ንኣገዳስነት ጋብር ኣከደር ዘዕዝዝ ጭቡጥ ኣብነታት
ካብ ዘበነ-ኣቦሓጎታትና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንኣገዳስነትን ክብርን ናይ’ቲ ቦታ ዚሕብር ራእይ፣ ትንቢታዊ
ሕልምታታትን ግብራዊ ተኣምራታትን ከምዝተራእየ ይምስከረሉ። ከም መዕቖብን ደጀንን ሰላም
ዝተመርጸሉ ምኽንያት ዘነጽር ዝተፈላለየ ጭቡጥ ኣብነታት ኣሎ። ኣብ ጊዜ ወራራት መሳፍንቲ ትግራይን
ናይ ካልኦት ባዕዳውያንን ውሽጣውያንን ወረርቲ ዘመተን ብሰላም ከምዘዕቈቦም፣ ብጊዜ ካልኣይ ኲናት
ዓለም ኣብ ኵሉ ግንባር ደቡብ ከረን ካብ ዝተገብረ ኲናት ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ’ዚ ዓሪዳ ዝነበረት ሓይሊ
ዋላ ሓደ ወተሃደር ዝሞተን ዝተወግአን ኣይነበራን። መብዛሕቶም እቶም ኣዝሊቆም ነናብ ዓዶም ዝኸዱ
ኤርትራውያን ዓሳክር ጣልያን’ውን ካብ ከባቢ ሩባ ጋብር ኢዮም ተበጊሶም። 3
ኣብ ጊዜ ሰውራ’ውን ብተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብቲ ቦታ ንዘሎ ቢንቶ ንምፍራስ ዝተገብረ
ተደጋጋጋሚ ሰለስተ ፈተነታት ምጽዋድ ፈንጂ ከይተባረዐ ከምዝፈሸለ ይፍለጥ።
ነታ ኣብኡ ዚነበረት ገረብ ዳዕሮ ዚቈረጹ ሰባት ለሚሶም ብሕማቕ ከምዝጠፍኡ ዓዲ ዝምስክሮ ናይ ቀረባ
እዋን ታሪኽ ኢዩ። 4
ግብራዊ፣ተኣምራታዊ ናይ ምፍዋስ ሓይሊ
3

ወተሃደር እንግሊዝ ዚነበረ ኣቶ ቴድሮስ እዛዝ

4 ምስክርነት

ዓበይቲ ዓዲ መጋርሕ

ቅድሚ 200 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ዚነበረ እዋን ኣቶ ኣርሀ ዲናይ፣ ወላዲኡ ንኣቶ ጅምዕ ኣርሀ ኣብቲ
መድረኽ’ቲ ኣሸጋርን ግኑንን ዝነበረ ብ“ግድሪ”ዚፍለጥ ሕማም ዓይነት ዓበቕን ለምጽን ይሳቐ ኣብ
ዚነበረሉ እዋን ኣብ ከባቢ ጋብር መጺኡ ምስተሓጽበ ብቕጽበት ሓውዩ። በዚ ምስክርነት’ዚ ዚጀመረ ከኣ
ብዙሓት ከም ናቱ ተመሳሳሊ ይኹን ካልእ ሕማማት ዚነበሮም ሰባት ካብ ማይጸሎት ጋብር ብምሕጻብ
ከምዝሓወዩ መስኪሮምን ብግብሪ ተራእዩን። በብእዋኑ ኣብቲ ቦታ ንዚረአ ኣተሓሕዛ ሸለልትነትን
ዘይምግዳስን ንምእራም፣ ከምኡ’ውን ንቅዱስነት ናይ’ቲ ቦታን ፈዋስነቱን ብሕልምን ብጋህድን ራእይ
ዝተገልጸሎም ምስክርነቶም ዚህቡ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት ኢዮም። ነዚ ብዝምልከት ከም ጭቡጥ መርትዖ
ኪጥቐሱ ዚኽእሉ ብኣካል ኣብ ህይወቶም ዘጋጠሞምን ኣብ ቤተሰቦም ብዓይኖም ዚረኣይዎን ተኣምራታዊ
ናይ ምሕዋይ ፍጻመታት ዚምስክሩ ብህይወቶም ዘለዉ መሰኻኽር ኣለዉ።
ኣቶ ሓምድ ገብሩ ብከቢድ ሕማም ማሲኑ ብዘመናውን ባህላውን ሕክምና ኪሓዊ ብዘይ ምኽኣሉ ተስፋ
ቈሪጽሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብኣላይነት ወላዲቱን ብደገፍ ቤተሰብን ደቒዓድን ኣብ ዓራት ተጸይሩ ንሓደ
ሾውዓተ፣ ኣብ ማይጸሎት ጋብር ድሕሪ ምሕጻቡ ብድድ ኢሉ ከምዝሓወየ ዓዲ ምሉእ ዚፈልጦን
ዚምስክሮን ተርእዮ ኢዩ። ኣቶ መሓመድኖር እስማዒል ዓሊኖ ር’ውን ካብ ከቢድ ሃንደበታዊ ሕማምን
ስንክልና ክልተ ኣእጋሩን ፣ሳላ ማይጸሎት ጋብር ምግዱር፣ዓዲ-ውዒል ካብ ምዃን ሓውዩ ኣብዚ እዋን’ዚ
ሓደ ካብቶም ንዳግመ-ልምዓት ከባቢ ጋብር ኣከደርን ሓለዋኡን ዚጽዕሩ ዘለዉ ሰባት ኪኸውን ዚበቕዐ
ኣቦ ኢዩ።

ô
ኣቶ መሓመድኖር እሽማዒል

ኣቶ መሓመድኖር “ሃንደበት ብኣእጋረይ ዘማሰነኒ ሕማምን ዚስመዓኒ ዚነበረ ኣካላውን ኣእምሮኣውን
ቃንዛ ኣዝዩ ዘሰንብድን ተስፋ ዘቍርጽን ኢዩ ነይሩ። ግን ከኣ ብእምነት ወኪል ኣቦታተይ ተኣማሚነ
ኣብዚ ማይጸሎት’ዚ ድሕሪ ምብጸሐይን ምሕጻበይን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ሓውየ” ይብል።
ኣብ ማይጸሎት ጋብር ዚሕጸቡ ሰባት ደቒ’ቲ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮኑስ ብዝናን ሓበሬታን ከምኡ’ውን
ብራእይ ዝተገልጸሎም ካብ ርሑቕ ከባቢታት ገይሾም ዝመጽኡን፣ ተመሲልሎም ከም እምነቶምን
ባህጎምን ሓውዮም ዚምለሱን ውሑዳት ኣይኮኑን። ብዝተፈላለየ ሕዱር ውሽጣዊ ሕማማት፣ ብኣእምሮኣዊ
ሕማም ይኹን ብናይ ኣካላት ስንክልናን መልመስትን ዝሳቐዩ ዝነበሩ፣ ጥዕናን መስተርሆትን ከምዝረኸቡ
ይምስክሩ። ተወላዲ ሮራ ቤት-ገብሩ ዝኾነ ኣቶ ብድሆ ረካ ኣብ 1967 ብቁመናኡ ይኹን ብኣእምሮኡ
ብሱል በዓል ምሉእ ጕብዝና ኮይኑ ኣብ ንጥፈታት ማሕረስ ይኹን ኣብ መጓሰ ዝተዋፈረ መንእሰይ ነይሩ።
ኣብ’ቲ ዓመት’ቲ ወለዱ “ወድና ንመርዓን ደርዓን ኣኺሉ” ኢሎም እናተነየቱ ከለው ምስ ጥሪት ንባርካ
ሳጊሙ ኣብ ዝነበረሉ ኣጋጣሚ ሃንደበት ብብርኩ ተታሒዙ። ሕማሙ እናገደደ ስለዝኸደ ከኣ ምሉእ
መሓውሩ፣ ክልተ ኣእጋሩ ለሚሱ ብበቕሊ ተጸይሩ ንዓዲ ተመሊሱ። ኣቶ ብድሆ ነቲ ኣጋጣሚ ኪገልጽ
ከሎ “ኣብ ሕይወተይ ከም ናይ ሽዑ ተስፋ ቈሪጸን ሰንቢደን ኣይፈልጥን። ወለደይ ግን ተስፋ ከይቈረጹ
ብሓገዝ ኣብ ናይ ሓደ መዘናና መርዓ ዓሪኾም ዝነበሩ ኣዕሩኽተይ እናተደገፉ ናብ ማይ-ጸሎት ሩባ ጋብር
ከመላልሱኒ ምስ ጀመሩ ኣብ ውሽጢ ሳልስቲ ርኡይ ለውጢ ብምምጻእ ባዕለይ ደው ክብልን ክሳለን
ጀሚረ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ከኣ ምሉእ-ብምሉእ ሓውየ ምስ መዛኑኤይ ተጸንቢረ ዓሪኸ” ኢሉ ነቲ
ቅድሚ 51 ዓመታት ዘጋጠመ ተኣምራታዊ ፍጻመ ብኣድናቆት ይምስክር።

ô
ኣቶ ብድሆ ረካ

ናይ ሽዑን ናይ ሎምን ለውጢ ባህርያዊ ኣከባቢ ብምንጽጻር ከኣ “ ሽዑ ብጻዕቂ ማእከሎትን ዓበይትን
ኣግራብ ዕሙር ጣሻ ኮይኑ ጸሓይ ዘይትርእየሉ ብድድን-ድንን ዚእቶ ዳርጋ ብምሉኡ እቲ ሩባ ዘየቋርጽ
ዛራ ማይ ነይርዎ። ካብ’ቲ ከባቢ ማጨሎት ውርድ ኢሉ ኣብ ታሕተዋይ ወገን ናይ’ቲ ሩባ ከኣ ሳዕሪ
ብግቡእ ምብላዕ ዚኣበያን ዚዓበራን ጥሪት ሒዝና ንወርደሉ ቦታ ነይሩ። ካብ’ቲ ዛራ’ቲ ዚሰተያ ጥሪት
ጥዕናአን ተዋሒሱ ቀልጢፈን ይሰብሓን ጽቡቕ ይፋረያን” ብምባል ተዘክሮታቱ ይገልጽ። ክሳብ ሎሚ
ዳርጋ ዓመታዊ ኣብ’ቲ ማይጸሎት ከምዝበጽሕ ዚጠቐሰ ኣቶ ብድሆ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ድልዱል ኣካላዊ
ቁመና ዚውንን፣ብብቕዓት ኣብ ጉልበታዊ ስራሕ ዚነጥፍ ኣቦ ኢዩ።

ጋብር ጻድቅ
አብ ጕዕዞ ታሪኽ እምነት ክርስትና ብሄረ ብሊን
(ብአቶ እንድርያስ ሃብተ)
አብ ጥንታውያን ቛንቋታት፡ ብፍላይ ከኣ ጥንታዊ ቛንቋ ግብጽን አገውን ብሊንን፡ ከምኡ’ውን
ዕብራይስጥን ተመስሪትካ ታሪኽ እምነት ክርስትና ሕዝቢ ብሊን፡ ብስፍሓትን ዕምቖትን ተፈቲሹን
ተመርሚሩን ክብጻሕ ምስ ዝፍተን ብርክት ዝበሉ አገረምቲ ታሪኻውያን ፍጻሜታት ክርከበሉ ይከኣል።
ቛንቋ ብሊን ካብቶም ንኣገው ካብ ዘቖሙ 8ተ ሓደ ኮይኑ፡ እዞም ወለዶ’ዚኦም ካብ መሬት ኤርትራ
ንኣስታት 5000-3000 ቅድሚ ልደተ-ክርስቶስ አትሒዞም ከምዘዕረፉን ዝተቀመጡን፡ ካብዚ መሬት’ዚ
ብጌጋውን ይኹን ናብ ካልእ ከባቢታት ብፍጹም ዘይሳገሙ ምዃኖም ንርዳእ።
እዚ ሕዝብ’ዚ ከም ዓቢይ ክፋል ኵሻዊ ነገድ፡ ብጂኦግራፊካዊ አቀማምጣኦም፡ አብ ሰምሃርን ምድረቡርን፡ ሠራዬን ሓማሴንን፡ ምድረ-ቦጎስን ገለ ክፋላት ሳሕልን ብምንባሮም፡ ካብቶም ቀዳሞት ተቐበልቲ
እምነት ክርስትናን ምስፍሕፋሑን ዝበቕዑ ምዃኖም ዘማትእ ኣይኮነን።
እዞም ሎሚ አብ ውሱን ከባቢታት ተደሪቶም ዝርከቡ ብሄረ ብሊን፡ ብስነ-ሕዝባዊ ምንቕስቃሳት ካብቲ
ፈሊሶም ዝመጽእዎ ከባቢታት ነቒሎም አብ ምድረ-ኤርትራ ምስ በጽሑ፡ ነቲ ዝተቐመጥዎን
ዝተረስተይዎን ከባቢታት ከም ልማዶም (ንከተማታትን-ቍሸታትን፣ ክርስቲያን ነገሥታትን ዓቝ-ሲምን)
ብቛንቋኦም ትርጉም ዘለዎ ስያሜ ምሃቦም፡ ታሪኻዊ ባይታኦም ክሳብ ክንደይ ዓሚቝ ከምዝነበረ
ይበርሃልና። ‘ስም ይመርሕ ጧፍ የብርህ ከምዝበሃል’ ክሳብ ሎሚ ብርክት ዝበሉ በቲ ዝተዋህቦም ስም ገና
ይጽውዑ አለዉ። ንኣብነት ዝኣክል፥ ሰምሃር፣ ቡር፣ ሠራየ፣ ሓማሴን፣ ሺም-ጃና፣ መጋርሕ፣ ከረን፣
አኽመራ፣ ንጉሥ ሲደና። አብ ጥንታውያን ብራናታት ሃገርና ከም መጽሓፈ ዓቝ-ሢምን፡ ገድለ ተኣምረ
አቡነ ሊባኖስ መጣዕን፣ ገድለ አቡነ ኣረጋውን ብንጹር ‘ወበምድረ ብሊኒሂ’ እናበሉ ጠቒሶምዎም ኣለዉ።
ነዚ መሠረት ብምግባር፥ እምነት ክርስትና አብ ሃገርና ብቅዱስ አቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን እንተስ
ብወደብ አዱሊስ፡ እንተስ ብወደብ ማርሳ-ተኽላይን ፋጥማን ንምድርና ምብጻሑን ምስፍሕፋሑን
ብቐዳምነት ነዚ ብሄር’ዚ ዝጸለወ ምዃኑ ርዱእ እዩ።

ድኅሪ ስብከተ ወንጌል አቡነ ሰላማ ከሣቴ ብርሃን ዝመጽኡ፡ ከም እኒ አቡነ ሊባኖስ መጣዕን ብጾቶምን፡
አቡነ ዮሓኒ ንሳቶም ዝባረኽዎ ታቦታትን ማይ-ጸሎታትን፣ ከምኡ’ውን ብድኅሪኦም ዝመጹ ከም እኒ አቡነ
ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ አብ ጕዕዞ ታሪኽ ክርስትና ዕዉትን ፍርያምን ተልእኮ ከምዝፈጸሙ ንጹር
እዩ። አብ ብዙሓት ገዳማትን አድባራትን ብዘጋጥሙ ዝነበሩ ተጻብኦታትን ሓደጋን’ኳ ዝተዳኸሙ
እንተመሰሉ፡ ካብ መንፈስን ዝኽርን ሕዝበ ብሊን ግና ዘይተሰረዘን ዉዕዉዕ መፈሳዊ ዝኽሮም ክሳብ ሎሚ
ከይሃሰሰ ምትራፉ ርኡይ አብነት እዩ። ብፍሉይ አብ ጥንታዊ መንፈሳዊ ስብከተ-ወንጌልን፡ ናይ ምፍዋስ
ህያብን አመልኪትና ምስ እንርኢ ዝኽሪ አቡነ ገብረ መንፈስቅዱስ አብ ልምዲ ብሄረ ብሊን ዝለዓለ
አኽብሮት አለዎ።
አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ (ብጋብር ጫድቕ ዝመለሊኦም) ካብ ስምዖንን አቕለሲያን አብ ሃገረ ግብጺ
ብመብጸዓ ከምዝተወልዱን፡ ካብ ንእስነቶም ድማ ንእግዚአብሔር ዝተወፈዩ ምዃኖም ታሪኾም
ይገልጸልና። ጋብር ዝብል ቃል ተዛራቢ፣ ነጋሪ፣ ሰባኺ፣ ሓባሪ የስምዕ፤ ምስ ካልእ ስም ተቀጺሉ ምስ
ዝጠብቕ ድማ ካብ ግዕዛዊ ስርወ-ቃል ዝውሰድ ኮይኑ፡ መገልገሊ ዝብል ትርጕም ይወሃቦ። አብዞም ቅዱስ
ብምምሕጻን ብርክት ዝበሉ ወለዲ ብስሞም ዝጽውዑ ይርከቡ። እዚ ነቲ ክወራረስ ዝመጸ ሰንሰለታዊ
ትሕዝቶ ታሪኽ ንምርዳእ ዘኽእለና ዝለዓለ ምንጪ እዩ። እዞም ጻድቅ ፍሉይ ናይ ምፍዋስ ጸጋ ብአምላኽ
ዝተዓደሉ ምዃኖም፣ ነቶም ኵሎም ናብኦም ክፍውሱ ዝመጹ፤ ካብ ናይ ዓለም ከንቱነትን ክብርን ናእዳን
ክግለሉ ዘስተምህሩ ነበሩ። አባ ገብረመንፈስ ቅዱስ ንሃገርና ድሕሪ ተስዓቱ ቅዱሳን ከም ዝመጹ፣ በቲ
ብዝገብርዎ ዝነበሩ ሕሉፍ መንፈሳዊ አገልግሎት ድማ ብርክት ዝበላ ኣብያተ-ክርስቲያናትን ማይጸሎታትን ብስሞም ተተኺለን ይርከባ።
አብ እግሪ ጐላጕል መጋርሕ ዝርከብ ጥንታዊ መካነ ማይ-ጸሎት ጋብር፡ አብ ዕሙር ዘመነ ክርስትና
ከምዝጀመረ ዘከራኽር ኣይኮነን። ኵሎም አመንቲ ድማ ብሕብረት እናተጓዕዙ ንጥዕና ነፍስን-ሥጋን
ክኾኖም ዝሕጸቡሉ ቅዱስ ቦታ እዩ።
አምላኽ በቲ ፍሉጥን ፍቱንን አማልድነት እዞም ጻድቕ፡ ንዅሎም እዚ ጥንታውን ታሪኻውን መካነ-ማይ
ጸሎት ክምዕርግ ንዝሓስቡን ዝጽዕሩን፡ ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ብጸጋኡን በረኸቱን ይሸልሞም እናበልና
ጽቡቕ ትምኒትና ንገልጽ።

ብሊንድ
ጋብር ጫድቕ
መጋርሕዲ ኒ-ደወልወልዲ ይና ሃይማኖትድ፣ ይናዓዋዲሲ ኣኽን ይና ታሪኽ መራስድ ኣካን በሀር ሻኵ። ገርጊስ
ሻትክ ሓምበላይ ኣደራዲ ኒ-ሕሽምዲሲ አርእስታዅ መጋርሕ ሼካ፣ ኒ-እሮትዲ ኒ-አወድግዲ ግምልድ ግምሊ
ካርርጙ እንተው ታሪኽዲ መራስዲ ሓየባዅ ግን። ታሪኽ ዕልድ ቋልስቱ መጋርሕ’ቍር እን ሰልፍድ ኒል
ሓደረው ናአንንልድ ተርሲነ ኒወክወክትድ ናትናቱር ጀሀትድ ግብለትድ (ጉለድ)፣ ብርክስጚ ገፍድ ኣኽን ኳሪለብ ገፍድ እንተሩሎም ሰጛ ወራራት ጌብኒል፣ ሕርግነትዲ ኤማንዲሲ ጠበጠብ ዪነክ ገርጊስ ሓምበላይ አደራ
ናወኪልዲ ናላውዲ ኣንገፍደንታ ኣኾሎም እንታ እንሽኽዲ ገደቦዲት ሰርገልድ ፉኑ ሰጘነት ደገምሰኵ።
መጋርሕ ቦጎስ ደገጊታ ሰልፍ ሰረትስረሪ ባኽሪ፣ ነበካ መርሓዪዲ ብሊና ገሽዲ፣ ናፍትሕዲ ሲመርዲር ዳር
እርግረት ታሪኽሊ እንድቢቶ ህምበኵ።

ሲረዅድ እና ገርጊስ ሻትክር ቤክስታን ገቢው ዓነቕረልድ ብርፍ’ዮ ኒገሽ ጥንቍለሓስ ኣኽራሲ ደረያዅ ወረባ
ዓላማዅ ገሪ ድግም ሻዅ ግን። ኣዀትዅዲ ኒ-ደወልወልዲ ከው ጃበር መንደርቱኑሉ ሰጘናዅ ኣኸት ሓበረው
አርሱር ቋሊሰን፣ ጀንትት፣ ጕርንቲ፣ ሳርማታትዲ ናት-ናቱር ጃቢተውዱ እራኵዲ ኒ-ወክወክትድ አረርሱ
እርገት ናዕልድ ቋለውዲ አረውዲ ደገመነኵ። ጋብር ጫድቅ መጋርሕሊ ከረን ታንታርዋዲ ተከኖ፣ በለድ
ቀሓትዅ ፋብሪከት ትልላዅ ኣዘልዲ እንግሊዝ አርፍፍዲትልድ ሽጝሮ ዋሲስራ ሺርጝሊ ታኽቲቶ ህምባዅ
ኒኣክነድ እን እምነትዅዲ ሃይማኖትዅዲር ዳግ ቱሪዝም ዕልድር ረቀብሱራ ግን። ኒ-ደወልወሊ ህምባ ዓነቅርዲ
እሮትዲ ጥንቍለሓስሩ፣ ጥልያኒ እንሽኽ ወክትሊ ገበርሰው ፈከርደው ብሪ ዓንቓዩ ኣግዋቕ ድፋዓት፣ ባስካት፡
እንሽኽ ፈለኸስ ኣሸረው ናት-ናቱር እልብዲሰን፣ ማርያም ጥንቍለሓስ ኒሰና ኰዶ ደርብ ባቡርዅዲ
ኒክድመትዲ ሻክስትጘው ዓጀብደው ልውርድ ገበርሰው ቦንታት፣ ጊራ በጢሰክ ደኰው ገለርያት፣ ሒል
ውልዋልዅድ ከደምሩ ሰጝረሪ ዔላ ንፋስትል እርግረሪ አባ . . ገለ እን ሀደግሰውልድ ግን።
ጋብር ጫድቕ ይና ኤንን ጃበርልድ ተርሰ እምነትዲ ሕሽምዲሲ ወረድሱ እርጋዅ ግን። እና ወረባ ዓላምዅድ
ስቋ-ገፍሊ ህምባ ኣካን ማጨሎትዅ እማነንሱክ ሕሩም፣ ገወይሳዅዲ ሕሽምድ ተከውሳዅዲ ሰጘኵ። እን
ደወልወል’ድ ካን ቀረጭና ኣኽን ማላት ተባብዲ ዓቍ ጅእስቶ ወረድና ጌብስታዅ እርግዅ። ኒሰና ኣኽነዲንኻ
ምናዳ 100 አመሪ ጃብ ኣኽራሲ እርጋ መደትሊ እና ለቤብ መጋርሕዅ ረደይሰጋዅ ድባዕ ጮን እርግዅ።
ቂርዲ ገርክዲ ኒል ውልቀው ጃና፣ ገመና፣ ይባ፣ ኤሰለት፣ ሸንጊን፣ ወክዲ ገሪው አሪ ዋኒን እንሱስ ከደኑዲ
ሓደሮሉ ሰጘኵ።
ኣከጝር ደአም እና ወረባ ጫድቕሊ ወረዳዅ ኣዳም፣ ጐታ እንገት ኒሰላምድ እቢሮ’ኽር ፈርሖ’ኽር ወንተሩ
ሰጘኵ። ላላሪ ይና ኤንን ጃቢተው ኒድ ደኩኑ ኒሕሽም መታን ናሻምፍፍሲ ፍድኖ ከረሸሙኑሉ ሰጘነት
ደገምሰኵ።
ናትናቱር ኣውካትሊ በለድ ኮሪልድ ኣኽን ከደንልድ እንተሩሎም ሰጘው እንሽኽዲ ወራራትዲር ወክት
ገደቦርዅሊ እና ኣካን ኒን ናመሔገይ፣ዓይብዲሰና ናጭግዕዲ ናጊብዲ እርግዅ።
ገርጊስ መጋርሕ ሻትክ ኣኽን ጋብር ጫድቅ ናድካዅ ናይዲ መወከልዲ ግንግራ ክስታንዅ እስላምዅ ይስታዅ
ሲድድጝና ሰጘላ’ኽር እላ’ኽር። አለመርትክ እና ጫድቕ ኣካንሲ ኒብርፍድ ሓሰርሶ ዋርድየት ኣኾ ተከውነድ
እልብርሳዅ ጃቢታዅ እኽር ጅምዕ ኣርሀ እስላማ ግን። ዕባብድ እና ማጨሎት ኒን ለጋሊኽ አመሪ አወይሲ
እሴዅ ኣኸት ወገምሰኵ። እና ደኰው ለጛ በና ደበኑሊኻ ኒወክወክትዲ ኒኣዋይንዲ’ርሰና እን ኒል ዓፍየት
አርድኖ ናትናቱር ዓዱርልድ እቢርድኖ ሺራዅዲ ተኸትዲትልድ እንተረው ከዋ ብጅኽ ሽጐኵር በጃኸኵር
ግንግራ ኒኾርሲክ ካረምላ። ገሪው ኤመታት ናትናቱር ሽዅዳታትድ መግደረውዲ ሳቐየውዲ ከው ማጨሎት
ጋብርዲ ጃርድ ምሕረትዲ ዓፍየትዲ አርንዅ። ኒል እስቲዅ ይስቶ ደገምሰው ዓጃይብ እቢርኒው ገሪው ግን።
እና ወክት ኒል እቢሮ ገንደለው እና እምን ኒስ ናርሕድ መስከረው ገሪው ህምበነኵ።

መላኢከት
ስሕዲ ፍላሳዲሲ ግንዲ እንጋ ብጅኽድ ሺብስተው መላኢከት ጃሩ፣ ጃር ጊም መንበር ጃብል ኣኽኖ
ካረምሰጋዅ ሙሰድ “ጃር ሻትክ ሻትክ ሻትክ ክራው አደራ፡ ነቐሳዅ እንጋዅ ብረዲ ሰመዲ፡ ኵሳቡር ሻትክድ
እንሳኽሳዅ ግን” (ኢሳይያስ 6፡13) (ራእይ ዮሓንስ 4፡8) ዩኑንሲክ ሓመ’ደው ኣኽነት ይና ቤክስታኑ ክቱባን
ሻትካን መሀርደኵና።

ሻትካን ኣዳሚንድቍርሲ ኣንገፍድኒል ጃርድ እውስታዅሎም መድ ሲረዅ ክሚነት ይና ክቱባት ሻትካን
ሓበረነኵና። ሻትክ ምክኤል (መላእክታ መርሓይ) አዊ ጃርሰና ዩንሲክ ሰጣንዲ ኒታለይቶት ክራውዲት
ለታቐት፣ ሻትክ ገብርኤል - በሸርደንታ፣ ሻትክ ኪሩቤል - ሰማ መንበርሲ ምዅረው፣ ሻትክ ሱራፌል ቀደሰው
በክስታን፣ እድንዪል ብሪል እና ሻትካን መላኢከትሲ ለውረ(ተክእሮ) ጃር ዙፋን ኣምሳልድ ህምቡር’ሰናልጝን
ጃርዅ ቤክስታን ገበርዶ ሕላይድ፣ ከለምፉትዲ ጨናጭልዲ፣ ዓነድርዲ ዕላላትዲሲ ዲማ ዳይም ሓምዳዲ
ሙሳዲ ስኵስሩ መንደርተቲ።

ሩፋኤል መልኣክ አውኒ’ኒ ?
ሩፋኤል ሊቀ-መላእክት እን ለጘታ መላኢከት ሻትካንልድ ጃር ጊም መንበር ጃብል ደውዮ ሙሲሰውልድ ኣኸት
ክታብ ጦቢትርዅል 12፡15 ሀደግሶ ህምበኵ።
ጋብ ዕብራይስጢ’ሩውድ ሩፋኤል “ደአንደንታ ጃር” ይና ዋሲሰኵ። ንድኻ ሻትክ መልኣክ ሩፋኤል ሽዅዳ
ስኺዅድ ጨዓተውድ (ሳቀየውድ) ትልልኒ ሒል ሻዅ ኣኾ፣ እን ጨገምተውድ ጭግዕ፣ ደፍአትዲ ዓይብዲ
ኣካዅሎም ኣኽነዲን (Patron Saint of Healing)፣ ጋብር ጫድቕዅድ ማጨሎት መጡትል ሩፋኤልዲ
ታቦት ኒገበርስና እና መኸላ ን’ዲ ሻክስትጘዅ ግን። ውረድ ይና ኣክትበት ሻትካን፣ መልኣክ ሻትክ ሩፋኤል
ሽዅሽተውሲ እቢስኒል ገርዳ በሀር ክመት ሓበረኵና። ሩፋኤል ሻትክ ዓረበውድ ቲዃ፣ ሓዳር አርደትድ
መናበረት ፈርሕዳዅ፣ ሓካይምድ፣ ሕክምኒ ምርምርሊ ከደመውድ ኣኽን ኣነየንቲ ሽዅሽተውዱሲ
አንገፍደንታዲ እልለንታዲ ኒኣክነድ፣ ናውክ እና ወቀይ ኒል ሰገረው ናክድመት ሰርገልድኖጀረበውክ ኒል
ወከልሰነኵ። እና ሻትክ በሀር ኒስ ሮሚቍር፣ ነገደንቲሲ ጨራ፣ ማዳ፣ ኣነገፍደንታዲ ደርብል ነራ-እንደራ
የውድ ታለይቶራ ጨራዲ (Accompanier for traveler’s) ኣኸት እምነነኵ። ኒስ ኣከድደው ገሪው
እንድቢተው ክቱባት ህምበኵ። ብረድ በሓርድ ኣኽን ሰመድ ጋሺተው ናውክ ወላውልዲ ደሃፋትዲትልድ
ደአንነድ፣ ናዳሕነዲ ሰላምዲሲ ናው ጀረበናዅሊ ገእይድኖ’ኽር ወንተርድኖ’ኽር እና ሻትክ መልኣክ ስጝድ
ማእኮት ትወነኵ። ኒዳግ’ር መልኣክ ሩፋኤል ሰላም በሸርደንታ (ሩፋኤል መልኣከ ሰላም)ይስቶ ኒስጙድ
ሺውስተኵ። ማእኮት ሓዲስ ክኻኑዅሊ ትወው’ር ናመናበረት ፈርሕዳዅ ኣኽሮ ሻትክ ሩፋኤልዲ ስጝድ ሺወነን
ረትዓኵሎም፣ ጠፍሓነኵ። ሽቃ ወክትሊ ስዋ ሽጐን ኒስጝድ ጃርሊ ሺወነኵ “ሩፋኤል ከሣቴ-ሰማያት” ይኖ’ኻ
ሽጘንኵሉ።
ዲን እስላሙዅድ እምነንቲ’ኽር ሩፋኤል ሻትክሲ (እስራፊል) እን ሰጃ መላኢከት በሀሊንልድ ኒኣክነስ
እምነነኵ። ቁርኣንሊ’ኽር ኣከን ድንጋሕድ ኒሱጝ ድኳ ከተብሰገን “ካምፍፍ በሀሊን ሻዅ ጥሩምበት አደራ”
ይስቶ ሽጝስተኵ። እና ጥሩምበት ኒጛ ክረውድ ጕኒ ወክትሊ ድንጋህ ብሸራትዅሲ ዋሲስሮር መታን ኒመድሲ
ቋሊሳዅ ግን የነኵ።
እን ናማሕደር ዓሰተርሊ(ሰሚል) ኣኸው መላኢከት ሻትካን፣ እን ሻትኪ ስላሴትልድ ሽኽራዅ ቲዃ
መለኮትዅድ መርሕስቲነ ኣዳሚንድቝርድ ሺዋንዲ ኒጀረብድነዲርሰና በርከት ጃርዅሲ ናቕሰነኵልና።
ቤክስታን ይኸ ብሪል ጃር ኣምሳል ህምቡርሰና ኣኽሮ ወቐይቶ ኒላውድ ይናኣደራ ተከለሪ ኣኽርነዲን ይና
ቤክስታኒ ሻትኪር ይማም መርሕኒ ሰረትድ፣ እን ቤክስታንሊ ሰአልነው ስእሊታትሲ እን ሰሚል ህምበሎም
መድ-ቕድንትስ ቋላዅ ስፈትድ ዴሚስነኵንሎም። ኒዋጅብ ስፈትኻ፣-

ሰልፊል ይና ደአንዱራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዴሚተኵ፣ ኒደምቢ ሻትኪ ድንግሊ ማርያምር ስእሊራ፣ ተለዮ
ሻትካን መላኢከት ስእሊታት፣ ሻትካና ስእሊታት (ሻትካና ዴማ ኮዶ ሓዋርያት፣ሰማዕታት፣ነብያት)ይስቶ
ተሪተኵ።

ሻትክ ሩፋኤልዲ ልጝን ጸሎትዅ ገበርና አውን አወያዅድ ተርይዅን ?
ጋብርዲ ማጨሎትዅድ ዒን ዓቋዅ ሰንኪልዲ ጊርልድ ብርፍ’ዮ ስርጕኵ ወረበድ ደኳዅ ወደግልድ አረርሳዅ
ግን። ኣከጝር ደአም እና አመራ ተማምሲክ ሸለክ’ዩ ጅብሩ ሰጛዅ ወረባ ንኪ ኒክማና፣ ኒዒን ኒእማኒሰና እላ።
እና ጨገም ኒስ ረሀይድነድ ኒእማኒሰና ወንተረሰና ኣኽሮር መታን መክተብ ኤጳርቕኒዅ ሰልፊል ዴሚሶ አረኻ
ተቃዅድ ብረዲ ዓቍዲር እንኵርኒ ኣውቁይሊ ተጫገመኵ እንኵዅ። ሓመድሳዅ ክድመትዲ ፍራዲ’ኽር
ቋሊሶ ህምበኵ።
ስቋና መንፈስዅሲ ተርእድኒ ወራት ጀረብዳዅ ኒኣክነድ፣ ማጨሎት ጋብርድዅሊ ወንተተረው ከው ገሪው
ኣኩኑ፣ ናሕላንዲ ስቋናዲ መንፈስዅሲ ገንዕዳዅዲ ትልላዅዲ ልጝን ጸሎትዅ (ቤተ መቕደስ) እርግጋዅ
ኣኽነዲን ገሪ ወክት ጥርዓንዲ ጠለብዲ ስኵሩ እርግዅ። ዋጅብ ውንትሳ ጀረብዲነዲንኻ እና ንኪ ገውሪል ገእዮ
ህምባዅ ልጝን ጸሎትዅ ገበርስዅ። ንድ ሰበትድ እን ማጨሎት ኒእማኒሰና ኣባ ገብረ መንፈስ ቅዱስር ሱጝድ
(ጋብርሲ) ኣኩንሲክ እን ቤተ-ጸሎትኻ ሊቀ-መላእክት ሩፋኤል ሻትክ ሱጝድ ገበርሳዅ ግን። እማና ማጨሎት
ጋብርድዅል እውስቱ እርጋ ሞባእዲ እውንዲ ተከዋዅ እርግጋዅሎም ናኣክነድ ናበልጝ እንሱስ ከደኑውድ
ቊስቱ፣ ናበልጝኻ ደርብድ ደኰውዲ ማላ-አርደትዲሲ በዓርሱ ሰጘኵ።
እና ኣካን ኒል ኒሹር ብርፍድ ምንዳእ አዶ ወራትድ ውልቓዅ እካ ዕሪት ኪዳነ ግን። ዕሪት ኒላውድ ኒቆልድ“
2008 ትል ሽካ አመሪ ጃብ ገርጊስ መጋርሕ ንግደት ኳሪ ጃቢትል ቂር ነባኺሲ ኣምባዕደዶ ይገንጂልድ ጐ ከደን
ፊዅን። እንሲን ይገሽ ሰንኪል ኣኽራሲ ቅብሊሶሰና ድቁብ ቲዃ ገርጊስ ሻትክዅ ቤክስታን ኣካንልድ ብርፍ’ዮ
ኒገሽ ጋብር ኣኽራሲ ፈሮ ኒል ድድዅ። ኒእመሪትኻ እን ቋልስተለ ነባኺት ዳ’ፋንዲ አርአውዲ ግን የው ከውድ
ድወ መርሕስቶ እን ኣካንሊ ገእይዅን። ኒጃብ ኒኾርሲክ እን ኣካንሲ ገእዮሉ’ኽር ቋሎሉ’ኽር አርእጋዅ ግን” ዮ
መስከረኵ። እንሰካትልድ ብርፍዮኻ ገሪ ሕስርድ ዋርድየት እሰ እን ኣካንሲ ተከውኒል ኣኽን ትክምክስኒ
ወራትሊ ወቀይሮ ተርሲዅ። ሴዃ-ኣማር 2016ትልኻ ኤጳርቕኒል እንቶ ወንቀሮሰና አደደአዅድ ከለብርሶ፣
ኒውንትሳ 2016ትል ሹም አርብዪዅድ ሓቃፍሊ ስግሩር ኪዊዅድ ቤተ-ጸሎትዅ ሰረት ተከልስዅ።
እና ደወልወል ኒል ከረንዅ ኤጳርቕና ካቶሊክዅድ እስቴው ኣውቑይ ዓማሩ
ይናከው ናታሪኽ እንድቢል ሲረዅድ እልብርሳዅ፣ ናእስላምዲ ክስታንዲ ሕበርድ ሓሸምደናዅዲ
በሓርደናዅዲ ገርጊስ ሻትክር ቤክስታንዲ ኒደወልወልዲ ገመልዶኽር እንከልሱራ ኣኽሮ’ኽር ያዅ መኸለድ
ወረባ ዓላምዅል ደፈንስሮ ሰጝረሪ አባ ድማነድ ሓደስትሮ ግኽስትረ ኳነይስሮ ዓወነቲ እንኵቲ። ድያዳ ቍርድሮ
ዓቝ ጅብርደሰና፣ እን ወረባ’ኽር ቝጠሰና ኣኽሮር መታን ይኸ፣ እን አባር ስቈይረድ ኣኽን ኣወይረድ
ቼመንቶረድ ብሪ-ስቈይዅ ጌባና ዓቛዅ ኳነይስዅ። ፍሪርሰውዲ እማኒውዲ ጅንስ ካነው ፈስተ ተከልሶ ለገደኵ
እንኵዅ። እና ቤክስታን ኒን 15ር በና ደበንዅልድ ተርሰ 500 ኤመታት አወይሲ እልብርሳዅዲ ታሪኽሊ
እንድቢታዅዲ ኒኣክነድ፣ ኒበሀርዲክ መሪ ገሪ ሕስርድ ከደምሮሉ ወጀባዅ ድኳ ኣከን፣ ይና ቤክስታን ገፍድ
ደአም እን ይና እምነቱ ሰረት መሱን ታሪኹልድ ኒኣክነድ ኒእማኒ ስፈትዲ ሽኻርዲ እንኵርሶ ዋኑ፣ ድማነድ
ኮረድ ኣኽን ከደንድ ልሶትል ሓደስተሰና ኣኾ ጠፍሕዅ።

-

እን ፕሮጀክት ዓቛዅሲ ደምዕዳ ደርብድ ከደመሰና እሳዅ ኳሪዅ ሶላር ተከልሶ (ቱቦታት)ዓነድር
ዓቈው’ኽር ፈስቲዅ። እና ወራት ኒን እን አባትልድ ጊሪ ስርሊ ህምባ ባስከትሊ ኣኽራሲ ላ ኪሎሜተር
ኣካ ሺርጝ ሶላር ሒልድ ቱቦታትድ ዓቍ ወተረሰና ከደምስሮ ገሪ ሰላዲዲ ስድቕዲ ወንቐርዅ።

-

ሻትክ ገርጊስር እንከለንቲሲ ኣካዅ ማጨሎት ጊሪ ስርሊ ዓቍ ኬለላዅ ሰሙይ ገበርሶ ፋፍዳ ሕሹምድ
(ጳጳስድ) ባረኽሶ ደለሞ ህምበኵ።

-

ሓደድር መጋርሑ’ውድ ደኵሮ ገርጊስ ሻትክር ቤክስታንሊ ኣኽራሲ ገእሳዅ ደርብ መካይንዅ ኣኽን
ከዋዅ ዶዘርድ ጨረግሶ ጠፍሕዅ።

ሴዃ ኣማር ጃብ 2015ትልድ ተርሰ መንደርተንቲ እክ ቦጉሩሊ ዲወዅ ጨገም ዓቍ ጅእስተውድዅ ካቶሊክዅ
ኤጳርቕኒ ይማምሲ ሀመትሊ ገምዳዅ ኒኣክኒ ዳግ እክ ቦጉሩ’ኽር ቤክስታን ደርብድ መርህዮ አርድኖ ወንቐሩኑ
ዲዊኒዅ። ኣከጝር ደአም እን ጨገም ስዳዋዅድ ረሀያዅ፣ ወሪ ኤጳርቕኒዅ ዓቕምድ ካያ እንክስታዅ ኣኽጊ
መሪር ገርዳ በሀር ወንቀራዅ ግን። እን ደወልወል ኒወክወክትድ ቋልስታዅ ጨገም ስዋ ብኒዅድ ዳግ እክ’ኽር
ሕስርዲ ራሕመትዲ እንገት ካንሲ በረስድንነዲን እን ብራ ካይቶ ኒሕብር በደልስዅ። ክርጝ’ኽር ኳነይኒ መታን
ይስተክ ሻኽደት ከርቴክ ናገሽ ከረን ኣኽራሲ ናደነክስነድ እን ናው ሻኾ እርጋ ብታዲ ካንዲ ገርትነዲን፣
ሓደስድሮ ብታዲ ዓቝዲር እንኵርኒ ኣውቁይ ተወሀትድ ከደምስሮ ሰልፋ መኸላ ኣኹዅ። እና ደወልወል ኒን
መንፈስዅድ ኣኽን ታሪኹኽ ዕልድ ኒጀረብድና ወገምሶ፣ እን እካማሕበርሊ ዋኒሮሉ ገረሳዅ ገርዳ
ደምዕዳዅ’ኽር ቋልስቶ መሪር ኪዳ-ምራድ ሕበርሲነዲንሉ መጋርሕዲ ኮከን-ባርያዲትልድ ተርሰ ኒዓቋብቍትጝ ኒገሽ ጥንቍለሓስ ኣኽራሲ ኣኸው ዓነቕርዲ ቓሽሽዲ ሳሪዕሶ ከደምስሮ ሰልፋ እውስትዅሎም።
ኣኽነዲንኻ ኤጳርቕናዲ ኒካበንቲዲ ናግይ ተብድና ይማም ስኵስኖ፣ እና ደኳዅ አመራ 2017ርዅል 320
ኣከው ጪው “ክድመትድ ነብራ” ያዅ ስታትድ ነፍዕስትድኖ ገረስንዅ። ዕባብድ 2.6 ሚልዮን ናቕፋ
ከፈልሰውሎም ኣውቑይሊ ሰገራዅ ኣዳምር ነሓር 2054 ኣኾ 20 ሲሕ ሚትሮ ኩቢትልድ ደየደው ኣስረዓትዲ
ዓቋፈረን ጌበው ኣውቁይዲ ከደምስዅ።
እና ሻኽኖ ህምብና አመራ 2018ርዅል ተለለያዅ ክድመትሊ ኮዶ ሲረዅድ ጥንቍለሓስር ወረቢል እን
ወረፍዲ ዓነቕርዲ በሀሊንሊ፣ ኳነይሰው መናድቕዲ ኣሰረዓትዲ በሀሊን፣ ወክት ሺራዅድ መንደርትሮ ገረሰው
ናኣክኒ ዳግ እን ጨረግሰክ ፈሩ እርገው ብታዲ ዓቍዲት ቀጨሮ ብሪ ገማለትሲ ዋንስኒል ገሪ ገርዳ ክሚሮ ኣኸት
ወገምሰኵ። ኮከንባርያ’ትል እስቴው ክደም’ኽር ልሶትል እን መኸላዲ ንድ ደምቢር ሳዳዲ ኒሰና ግን። ዕቍቱገ
ሽካታት ኤመታት ጃብ ድባዕ ጮን፣ ገወይሰው ኣካናት እርገው ንኪ ሻኽደት ላውትና ካያ ኣኽጊ፣
ካይቶ፣ጭርግሖብ ኢዱር ኣኾ ካን ሰጘገሰንክሉ ተከ ህምበኵ።
እን ኒእማኒ ኪዳ-ገሽዲ ኒአሸላ ሰርጎት ዋንስነዲር መታን፣ኒውክ ጥንቍለሓስር ላው-ሸንገብሊ ህምባ ኣካን
“ሕሩም ውጅዋ” ይስቶ ኬለብሶውጅዊቶ ዋንቲነዲን ኤጳርቕና እን ጋር ቋላዅሎም ትካላት መሪሩዲ ሕበርድ
እሴዅ ፈረረምስጝኒ ሰረትድ ዋርድያት ተከወውሉ የመምሶሉ ህምበኵ። ደወልወላት ገርጊስ ሻትክዅ፣ አምባ፡
ኣዘልዲ ጋብር ጫድቅዲ፣ ኮከን ባርያዲ ጀበነትዅዲትል ዕባብድ 871 ሄክታር ኣካ ብራ ከደምሶ ህምበኵ። እን
ሳሪዕኒ መጥመጡ ኮዶ ሰጘ ድደው እማኒ ካን ጅንስ ኣኽን ናን በኮልዶ ገረሰውዲ ጀረብደውዲ ግን ይስተው ናትናቱር ጅንሱ ሴዃ ሲሕ አወይሲ ኣከው ካና ሸትል ተከልሶ ህምበኵ። ጋብርዲ ማጨሎት ኣኽራሲ ገእሳዅ
ደርብ’ኽር ጨገምዳዅ እርግነዲን እና ወክት ኒል መካይንድ ኣኽን ልኵኵድ ግናቲትዲ በሀሊንዲ ናምራድሰና
ወንተተራናዅሉ ኣኽሮር መታን 51 ሰዖታትዅ ክድመት ዶዘርዅድ ጨረግሶ ጠፍሖ ህምበኵ። ሩፋኤል ሻትክ

ቤክስታን ገበርስሮር መታን ሕስርድ ተውህኖ ናሰላዲሲ ኣኽን ናነሓርድ ተጫገመው ዕለቲቱ ገሪው ግን።
ሩፋኤል ሻትክዅ ቤክስታን ገበርስሮር መታን ሕስርድ ተውህኖ ናሰላዲሲ ኣኽን ናነሓርድ ተጫገመው ዕለቲቱ
ምእመናንዲ ሕሱራን እክዲ ገሪው ግን። ናደወልወላትድ ሀደግኖሎም ፣- ሃገር ቅዳዅ ፣ ድጊሩ፣ በጉሩ፣ከረንላዕላይ፣ ከረን ገዛባንዲው፣ ጁፊው፣ መጋርሑዲ ትትሪሩዲ ናዓቕምዲክ አንገፍደው ግን። ኔድ ዳግ’ር ካቶሊኩ
ሻሎት ከረኑዲ ዘርኣ-ክህነት ከርኑዅድ ክንቱትዲ ናነሓርድ ሓምድሳዅ ወቐይ እሴው ናኣክነድ፣ ናውክ ናፈክ
ኪሰሪሲ ናጫማ ጃርልድ ኣኽኒ ይኑንሲክ ገውርነኵንሎም እንኵንዅን።

ዓቍ- ዓፍየትዲ ደአንናዲር እሻረት ክቱብ ሻትክሊ
ክቱብ ሻትክሊ፣ ዓቍ ርሕዲ ደአ’ናዲር ኣምሳል ህምቡርሰና ሀደግሶ አረርሰኵ። ይና እምነትዲ ሃይማኖትዲር
ሰረት ኣኻዅ ክቱብ ሻትክሊ እስራኤልድ’ቍር እ’ና ህረብርኒልድ ናኮል ኣኽራሲ ወንተሩኑ ኢዱራ ብረድ ደኩኑ
እወሎም ዓቍ ሲረዅድ ደአንነዲ ርሕዲ ሻክስትጘው ግን። ጃር ዓቍ ርሑ’ውድ ዒን ግን (ኤር 2፡13) ወንጌል
ሻትክሊ’ኽር ኢየሱስ ኒላውድ መንደርትኒው ዓቍ ኣኸት ሓበረኵ። ኢየሱስቲ ከለብራዅ ወሪ እና ዓቍ ነስ
ጀአዅ ይኸ ዲመርዅ መንደርትና ሻኵ (ዮሓ 4፡10,7፡37)
ዕባብድ ይና ክቱብ ሻትክሊ ማእኮት በላዅሊ ኣኽን ማእኰት ሓዲስሊ ዓቍ ዒን ርሕዲ መንደርትናዲርዅ
ኣኸት፣ ነገይዳዅ እቢሳዅ ኒኣክና ፋይሕድ ሀደግሶ ህምበኵ። ኣዳሚንድቍር ጃር ደርብድ አረረና
መንደርትና፣ ኪሰሪ፣ ደአንናዲ ፊዅትዲር ማእኮት ኒውክ ዓቝዲ ሻክስትጘዅ ግን።

ይና ገድ ምርክዅ
ፈርሕዳዅ ጋዲ ግን፣ ኪሰሪር ከበር
ወረባ ዓላማዅ፣ ሻትካና ማሕደር
ገርጊስ ሻትክ፣ሩፋኤል መልኣክ ጋብር ኣከደር
ገሪ ታሪኽ ብራ ግን፣ ኒጃበር ኒደምበር
ሕሳንዲ ላናርዲርዅ፣ ብራ ሕርግነትዅ መጋርሕ
ናክስታን ናእስላም፣ ላ’ጪዋ ግን ላ’መቅርሕ
ይብራ ለምለሚትሮ፣ ይሪም ተብድያ ያዅ እካ ፋርሕ
ስርጉል ሓበንዳዅ ግን ፣ኒድግም ኒህድግ ፋይሕ
ጥንቍለሓስ ፣ከኸልላዅ፣ ኣዀትዅ ስርጕኵ ወረባ
ገሪ ድግም ጃቢተው ሻው ግን ናታሪኽ እንድባ
ደአም ንኪ ውሪዅ ናጊትዲ ወረፍዲ ኢደክ ናጂባ
ና ኣላ ኣኻ ይናከው፣ ትልለሎም! ናእማኒ ትክሲ ጀረባ

ገውርሳዅ ብራ ግን፣ ሓበንዳዅ፣ ገንዓት ጃር እውን
ይና ኤጳርቕና ተውሆ እልሎ ኣንገፍድነዲን
ንኪ ጠበጠብ ይኖ፣ ሰፈፍኖ ይና ጃበራ ሕውን
ይና ብሪ ሕብርሲ ድኳ ለወወተን፣ጣልም ደበን ካይን
ኒእማኒዅሊ ወንተርዶ ግን፣ እና ንኪር ኒኣዋይን
ጃርሊ እምንኖ ኪሰሪትል ደበልትኖ ኤማንድ ወቀይንን
ጃር ካያ ግን ዲመርዅ፣ ምሁድ መንደርተላ ዲማ ዳይም
ገንዕንዅን፣ ይና ገድ ኪሰሪ ኒድክድ ምርክዅ
ኒሰላምዲ ሓደርዅ ፣ሩፋኤል መልኣክ ካንፍፍዅ
ይናወረባ ቍጦ፣ ካን ሸተልሶ፣ ብራ ዓመርዅ
መጋርሕ ደወልወል ሻትክ፣ ድያዳ ረቀብሱራ ኣኹኽ
ይናሪም ይና ኣካናት ሻትካን፣ ይን ግን ና አላ ናትላ
ይነድ እንደረድ፣ ሰፈፋዅ ኣነያዅ ቀሪም ሻኽላ
ይነድ ግን ናትክ ናጂባ - ናድዳ ኣኽን ናብኵላ
ሕስርድ ተከውንንሎም፣ እንጠርንን ምቍላ
ጃርሊ ሺውኒን ፣እስኒን ጸሎት ምህልላ
ኒት ተክለብንን ፣ሙሲስንን፣ ኒት እንገት ደአን እላ
ሻትካን ሩፋኤል፣ገርጊስዲ ጋብርዲር በርከት ይነዲ ኣኽኒ
ሰላምዲ ኪሰሪዲ ከሸርስኖ፣ጃር ይና ወረበስ ገውርኒ !

አብ ቍምስና ቅዱስ ጊዮርጊስ መጋርሕ
ብቤ/ጽሕፈት ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን ዝተዓሙ ስርሓት
(ብአባ ዑቝባጋብር ወልደጊዮርጊስ)

I.

ብ2016አብ ቍምስና ቅዱስ ጊዮርጊስን ከባቢኡን ዝተሰርሑ ስርሓት

ዓበይቲ ንዝህብዎ መግለጺ መሠረት ብምግባር፥ ’መጋርሕ’ ዝብል ሥያሜ ድኂሩ ዝመጸ ኮይኑ፡ ናይ ጥንቲ ዓዳዊ
መጸውዒኡ ‘መቕርሕዅ’ ተባሂሉ ይስመ ከምዝነበረ ይሕብሩ። ትርጕሙ፡ አብ ጐላጕል መቕርሕዅ ነበርቲ
ብሥምረት ዝመቓርሑሉ፡ ዝመሓደሩሉን ዝሰማምዑሉን ጐላጕል ኮይኑ፣ አብቲ ታሪኻዊ ቦታ ድማ ዕሙር ዓዲ
ተዋዲዱሉ ከምዝነበረ፡ ንታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስ አማእኪሎም ይሰፍሩ ከምዝነበሩ ዘማትእ ኣይኮነን።
ካብ ዝባውንቲ መጋርሕ ብየማነ-ጸጋም ደብረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝወርዱ ሩባታት ተደራሪቦም አብ ጥሙር ማይ-ክዖ
ይወርዱ’ሞ፡ ‘ወደግ-ዕልምዅ’ (ሽንጥሮ ዕልምዅ) ተባሂሉ ይስመ ዝነበረ፣ ድኂሩ ‘ዓላማዅ’ተባህለ። እዚ ድማ
ብወርሓት መስቀል ጓሶት ነተን ምልክት ዘይብለን ጥሪቶም ብኃባር ጠርኒፎም፡ አብ ቆርበተን አብ ሓዊ ብዝረሰነ
ሓጺን ፍሉይ መለለዪ፣ሕላገት ይገብሩለን ነበሩ። ስለ’ዚ ዓላማዅ ማለት ቦታ ሕላገት ምግባር ማለት የስምዕ።
ብጥንቲ ዘመን፡ አብ ርእሲ ማይ-ጸሎት ጋብር ብ ‘አዀትዅ’ አብ ዝፍለጥ እምባ፡ ዝሰፈሩ ሰባት ከምዝነበርዎ
ሓባሪ ኣሰራት ቕርስታት ክሳብ ሎሚ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ከረን ከይተሰረተት እንከላ፡ ካብ ጸላእቶም ንክኸላኸሉ
ዝሰፍሩሉ ዝነበሩ ደጀን እምባ ነበረ። ዝጥሕኑሉ ዝነበሩ ኣእማንን፡ መስተዪኦምን መብሰሊ መግቦምን ዝነበረ
ስብርባር ስርሓት ካይላ፣ኣእማንን-ኣጋንእን ይርከቦ።
ድኂሩ መጋርሕ ከም ዓቢ ዓዲ ተሰሪቱ እንከብቕዕ፡ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ሃምበላይ ፈረስ ድማ ታቦቶምን፡ አብ
ጊዜ ወራራት ጸላኢ ጸወኖምን መመኪሒኦምን ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ዝዝንቶ ዘሎ ታሪኽ እዩ። መጋርሕ ዕሙር
ማእከል ብሊን አብ ዝነበረሉ ዘመን፡ ካብ ከበሳን ጋሽን ጨካንን ንሕስያ ዘይብሉን ወራራት ተኻዪዱሉ። ብሊን ከኣ
ስኖም ነኺሶም ንሕሰም ተጻዊሮም በብጊዚኡ ንዝቐላቀሉ ወራራት ዝተኸላኸሉን፡ ንኽብሪ መሬቶም ዝወደቑን
ማእለያ ኣይነበሮምን።
አብ ዘመን ሓፀይ ኃይለሥላሴ፡ ከባቢ ዓድታት ብሓዊ እንኪህሞዅ፡ ንጹሓት ዜጋታት ድማ ብዘስካሕክሕ ጭካኔ
ተቀቲሎም ከብቕዑ፡ በስገዳድ ነታ ምውቕቲ ዓዶም ገዲፎም ንከረን ክሰፍሩ’ኳ እንተተገደዱ፣ ታቦተ ቅዱስ
ጊዮርጊስ ግን ክብሩ ከይተቀንጠጠ ጸንሐ። ካቶሊካዊ ኤጳርቕና ከረን ነዚ ታሪኻዊ ግዳይ ዝኾነ ህዝብን ከባብን
እፎይታ ናጽነት ኣብ ዝረኸበሉ መድረኽ ብመንፈስን ብስጋን ኪሕግዝ ብዝወሰዶ ተበግሶ ዝተፈላለየ ልምዓታዊ
መደባት ኣብ ምትግባር ይርከብ። በዚ መሠረት፡ አብዘን ቀረባ ዓመታት አብ መጋርሕን ከባቢኡን ዝተሰርሑ
ፕሮጀክትታት ንምጥቓስ፥
ፕሮጀክትማይ፥ አብ መጋርሕ ተደኵኑ ዝርከብ ጥንታዊ ደብሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ አብ ታሪኽ ክርስትና ዝለዓለ
አኽብሮት ዘለዎ ኮይኑ፡አመንቲ ክርስትናን ምስልምናን ብኃባር ዘኽብርዎ ዓቢይ ቅዱስ ደብሪ እዩ። ስለዝኾነ እዚ
ከባቢ ለሚዑ ንብዙኃት መንፈሳውን ስጋውን ዕግበት ንኪኾኖምን ሰሓቢ ኮይኑ ክርከብን ብማለት ብርክት ዝበሉ
መበቖላውያን አግራብ ተተኺልዎ ይርከብ። አብ ሩባ ዓላማዅ ባዲማ ዝነበረት ዔላ ዳግም ተጸጊና ነቲ ከባቢ አብ
ምልማዕ ዝለዓለ አበርክቶ አለዋ።
ንትሕተ-ባይታዊ ማይ ንምስሳን ድማ ብልዕሊ ዔላን ትሕቲኣን ናይ ቸመንቶ ድልዱል ከትርታት ብምስራሕ ዘዕግብ
ውጽኢት ኣመዝጊቡ ኣሎ።

ô

ô

ህልው ኵነታት ዔላ ዓላማዅ ቅድሚ ጽገና

ô
ብልዕሊ ዔላን ትሕቲኣን ተሰሪሑ ዘሎ ከትሪ + ዔላ መሰረታዊ ጽገና ክግበረላ እንከሎ
1. ምትካል ፀሓያዊ ጸዓት (ሶላር)፣ ምዝርጋሕ ሻምብቖታት፥ እዚ ስራሕ’ዚ ብኸቢድ
ወጻኢታት ንኣስታት ሓደ ኪሎ ሜትር ዝኸውን መስመር ሻምብቖታት ማይ ብምዝርጋሕ
ብጸሓያዊ ሓይሊ አብ እግሪ-ጎቦ ተሰሪሑ አብ ዘሎ ባስካ ማይ ይዝርግሕ።
2. ምሕዳስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ መጋርሕ፥ ደብረ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጋርሕ ካብ
መበል 15 ክ/ዘመን ኣትሒዙ ስሙይን ታሪኻውን ደብሪ ከም ምዃኑ መጠን፡ ብዓቢኡ
ብሃገር ደረጃ አቓልቦ ክግበረሉ’ኳ ዚግባእ እንተኾነ፡ብወገን ቤተክርስቲያን ግና ቅርሲ
መበቖላዊ እምነትና ብምዃኑ፡ ንዘለዎ ውቓቤ ቅርሲ ከይለወጠ ዓቒቡ ብውሽጥን ግዳምን
ዘድሊ ጽገናን ምትዕርራይን ተገይሩሉ ይርከብ።
3. ምምራቕ ማይ-ጸሎት ቅዱስ ጊዮርጊስ መጋርሕ፥ አብ እግሪ-ጎቦ መዕቖሪ ማይ ጋብላ
ተሰሪሑ፡ ብጳጳስ ተባሪኹ፡ ንዅሎም መኽበርቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብቲ ማይ-ጸሎት
ንኺሕጸቡ ተባሪኹሎም ይርከብ።
4. ምጽራግ መንገዲ፥ጐላጕል መጋርሕ አቛሪጽካ ንታቦት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝመርሓሉ
ጀሚሩ ክሳብ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ዝርከብ መንገዲ ብዶዘር ተጸሪጉ፡ ንሰብ መኻይንንአጋርን ጠጢሑ ይርከብ አሎ።

5. ሓምላይ ክለብ፥ አብ ቀጽሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብርክት ዝበሉ ዓይነታውያን አግራብ
ምትካሎም፡ ንሓዋሩ ብመንፈስ ክሕደሱ ንዝደልዩ ምቹእን መሳጥን ኮይኑ ክረአ ብዝብል
ዕላማ እዩ። ብተመሳሳሊ ወቕታዊ ኣዝርእቲ ብምፍራይ ማዕኸን ቍምስና ንምስሳን
ዝዓለመ ስራሕ’ውን ይካየድ።

ô

ô
ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድሚ ምሕዳሳን ድኅሪ ምሕዳሳን

ô

ô
ማይ ጸሎት ቅዱስ ጊዮርጊስ አብ ዝተባረኸሉ + ዶዘር አብ ምጽራግ መንገዲ ቅዱስ ጊዮርጊስ
II.

ብ2017 ዓም አብ ከባቢ ሩባ ጥንቍለሓስ ዝተዓሙ ስርሓት

ካብ 2015 ኣትሒዙ አብ ነበርቲ በጉ ክረአ ዝጸንሐ ጸገም ዝስተ ማይ፡ ንካቶሊካዊ ቤ/ጽሕፈት ኤጳርቅና ብዙሕ
ዘሻቀሎ ጕዳይ አብ ርእሲ ምዃኑ፣ ሕዝቢ’ውን ብመንገዲ ቤተክርስቲያን ፍታሕ ክግበረሉ ካብ ምሕታት ዓዲ
ኣይወዓለን። ግንከ አብ በጉ ዝረአ ዝነበረ ጸገም ዝስተ ማይ ብቀሊሉ ዝፍታሕ ዘይኮነ መሰረታዊ ለውጢ ዘድልዮ
ብምዃኑ፡ ብቤ/ጽሕፈት ኤጳርቅና ንበይኑ ዝዕመም ኣይነበረን። ዝለዓለ እጃም ከበርክት ዝግብኦ መንግስቲ እዩ።
ባህርያዊ ጸገማትን (ተደጋጋሚ ደርቒ)፡ደቐሰባት ብግዲኦም አብ ልዕሊ ተፈጥሮ ዘርኣይዎ ዘይሓላፍነታዊ
ኣተሓሕዛን፡ ሳዕቤኑ ቀሊል ከምዘይነበረ አብዘን ዓመታት ዝተመሃርናዮ ትምህርቲ ቀሊል ስለዘይኮነ፡ መሠረታዊ
ለውጢ ክመጽእ እንተኾይኑ፡ ንድኅሪት ተመሊስካ ውጽኢታዊ ፍታሕ ምንዳይ እቲ እንኮ ኣማራጺ ነበረ። ደቕ-

ሰባት ነቲ መተካእታ ዘይርከቦ ኣእማን ብዘስካሕክሕ አገባብ ስለዘጽነትዎ፡ ሒዝዎ ዝነበረ ሓመድን ኣግራብን
ተባሕጕጕ ብምብራሱ፡ ዝጠፍአ ግርማ-ተፈጥሮ ንምምላስ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን (ምዕቓብ ማይን-ሓመድን)
ከምኡ’ውን ምትካል ኣግራብ ቀዳማይ ምርጫና ነበረ። ምስ ሰብ-ሞያ ብምምኽኻር ድማ አዝዩ ዝምስገን ግብራዊ
ስራሕ ተሰሪሑ።

ô
ô
አባላት ቤ/ጽሕፈት ንሩባ ጥንቍለሓስ ዳህሳስ ክገብሩ እንከለዉ፣ ብሕዝባዊ ማእቶት ፈላሚ ምህናጽ ከትሪ ክሰርሑ
እንከለዉ
ብመንጽር መንፈሳውን፡ ታሪኻውን ቅርሲ ተገምጊሙ፡ አብ ሕብረተ-ሰብ ዝህልዎ ኣድማዒ ተራ’ውን ተራእዩ፡ናይ
መንግስቲ ጽቡቕ ፍቓድ ተደሪብዎ፡ ካብ ከባቢ መጋርሕን ኮከን-ባርያን አቢሉ ማይ-ኵዖኡ ንጥንቍለሓስ ዝመርሕ
ዘበለ መደብ ምዕቓብ ማይን ሓመድን ክስረሓሉ ቀዳምነት ተዋህቦ። ቤ/ጽሕፈት ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ናብ መሻርኽቱ
ካሪታስ ጀርመን ጽፉፍ መጽናዕታዊ ፕሮጀክት አቕሪቡ ብዝጸደቐ፣ መደብ ትግባሬ ተሓንጺጹ ንብዙሓት አካላት
ዘሳተፈ ዓቢይ ዕማም ተሰሪሑ።
ምእንት’ዚ አብ ዓመተ 2017 አስታት 320 ዝኾኑ ሥድራቤታት ብመደብ ‘ገንዘብ ብስራሕ - Cash for Work’
ተጠቒሞም ዕለታዊ መግቢ ንሥድራቤቶም ክዕንግሉን ውጽኢታዊ ስራሕ ክዓሙን በቒዖም። 2054 ጕልበት ሰባት
ተዋፊሮም፡ 20,092 ሜትር ኪዩብ ዛላታትን ከትርታትን ተሰሪሖም5፡ አስታት 2.6 ሚልዮን ናቅፋ ድማ ወጻኢ
ተገይሩሉ።
ብ2017 ብክኢላ ዝተገብረ እማመ፡ አስታት 871 ሄክታር ዝኸውን ተጸኒዑ ምዕቓብ ማይን ሓመድን ክስረሓሉ
መደብ ወጸ። ብ2017 ዝወጸ መደብን ብልዑል ወኒ ዝተሰርሐ ስራሕን ብሓጺሩ ብኸምዚ ኪግለጽ ይከኣል፥
ተቍ

ክስራሕ ዝተዓመመ ቦታ

1

ከባቢ ቅዱስ ጊዮርጊስ

2

ከባቢ አምባ

5ካብቶም

ጠቕላላ ሄክታር

ብ2017 ዝተዓመመ ስራሕ
%

86

86

236.8

236.8

ብ2018 ዝተዓመ ስራሕ%

ዝተሰርሑ ዛላታትን ከትርታትን፥ ዓበይቲ 330፣ ማእከሎት 307፣ ነኣሽቱ ድማ 280 ይኾና፣

3

ከባቢ አዘል (ማይ-ጸሎት
ጋብር)

186.5

46.62

139.88

4

ከባቢ ኮከን-ባርያ

257.7

0

257.7

5

ከባቢ ጀበነቱዅ

104

0

ጠቕላላ

871

369.42 (42%)

397.58 (46%)

ለቡ፥ሽድሽተ አዋርሕ ዝወሰደ ጽዑቕ ስራሕ፡ ሕዝቢ ካብ ሰኑይ-ዓርቢ ተወዲቡ ብመሰረት ፕሮጀክት ይሰርሑ፣
ነፍስ-ወከፍ ቀዳም ድማ ኵሎም ተረባሕቲ ሕዝባዊ ማእቶት እናካየዱ ዕዉትን ዝምስገንን ስራሕ ይሰርሑ። ዕላማ
ናይ’ዚ ስራሕ ድማ ንምዕቓብ ማይን ሓመድን ኮይኑ፡ ትሕተ-ባይታዊ ማይ ንምህብታምን አብቲ ከባቢ ንዝብሕጐጕ
ዝነበረ ስቡሕ መሬት ንምልማዕ፣ ዕራቑ ዝኾነ መሬት ዳግም ኣግራብ ምትካል ኮይኑ፡ አብ’ዚ ዓመት’ዚ ብድምር
ልዕሊ 917 ዛላታት ከምዝተሰርሑ ይፍለጥ።
4. ብ2018 ዝተኻየዱ ስርሓት ልምዓት
1) ጥንቝለሓስ፥ አብ ሩባ ጥንቍለሓስ ነቲ አብ ክራማት ዓመተ 2017
ብውሕጅ ዝተጐድአ ዛላታትን
ከትርታትን ዳግም ድኅሪ ምጽጋን፡ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ከትርታት’ውን ተሰሪሖም። እዚ ሩባ’ዚ ትሕዝቶ
ማዩ አዝዩ ኃያል ብምዃኑ፡ ዓበይቲ ኣእማን እናተሰብሩ ተነዲቖም ዘለዉ ብሓቒ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ
ምብልሻው ዘገልግሉ ጥራሕ ዘይኮነ፡ በብዓመቱ እናተባሕጐጐ ዝኸይድ ዝነበረ ሓመድ’ውን አብ ምዕቓብ
ዓቢ ተራ ኣለዎም።
2) ኮከን-ባርያ፥ ዓበይቲ ነበርቲ ከባቢ ከምዝትርኽዎ፡ ከባቢ ኮከን-ባርያ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዘኽተመሉ
እስትራተጂካዊ ቦታ አብ ርእሲ ምዃኑ፡ ብጽዑቕ ኣግራብ ዝተሸፈነ’ውን ነይሩ። ግንከ ሰብ አዕናዊ ምዃኑ
ካብቲ ከባቢ ምርዳእ ይከኣል። እቲ ኣግራብ ብዘይ ንሕስያ ብለይትን-ቀትርን ስለዝተቈርጸ ድማ ዕራቑ
ተሪፉ። ሎሚ ቤ/ጽሕፈትና አብ ንቡር ንምምላሱ ብዝገበሮ ጻዕሪ ድማ ተሰሪሖም ዘለዉ ዓበይቲ ስርሓት
ንልቢ ተዓዛቢ ዝማርኹ እዮም።
3) ሕሩም ሕዛእቲ + ምግራብ፥ አብ ከባቢ ኮከን-ባርያን ጎቦ ሰንኪልን ሕሊና-ኣልቦ ሰባት አብ ልዕሊ
ተፈጥሮ፡ ብፍላይ አብ ምቝራጽ ጥሉል አግራብን፡ ምስባር ዓበይቲ ታሪኻውያን ኣእማንን፡ ዘስዓብዎ
ጕድኣት መዳርግቲ ኣይርከቦን። ብፍሉይ አብ ታሪኽን ባህልን ዝህልዎ ኣዕናዊ ሳዕቤን ከይተገንዘቡ
ፍቓዳት (ሊቸንሳ) ዝዕድሉ’ውን ንዅሉ ከየገናዘቡ ስለዝገብርዎ ብሕሊናኦም ተሓተቲ ይኾኑ። ከመይሲ
ምስ ነበርቲ ከባብን ተመራመርቲ ታሪኽን እናተላዘብካ እንተዝግበር እዚ እንብሎ ዘሎና ድኽመታት
ኣይመጋጠመን። አብ ሩባ ማይ-ጸሎት ጋብርን ከባቢኡን ዝነበሩ ዓበይቲ ጥንታውያን ኣግራብ ከም ሕሞር፣
ጨቖምጠ፣ ሳግላ፣ ድማ፣ መሞና፣ ሎሚ ነበረ-ያ-ነበረ ኮይኖም አለዉ። ስለ’ዚ አብዚ ዝተጠቕሰ ከባቢታት
ልዕሊ 3000 ፈልስታት ተተኺሎም አለዉ።
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ምእንት’ዚ ምም/ዞባ፡ ምም/ከተማ ከረን፣ ሚኒስትሪ ሕርሻ፣አብ ሚኒስትሪ ሕርሻ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ
ዘገዳምን፣ ምምሕዳራት ከባቢታትን ምስ ቤ/ጽሕፈት ካቶሊካዊ ኤጳርቅናን ኃቢሮም ዝኸተምዎ ውዕል ‘ሕሩም
ሕዛእቲ’፣ እዚ ከባቢ ጥንታውነቱ ክዕቀብን ክለምዕን ዝብል ብምዃኑ፣ ቤ/ጽሕፈት ካቶሊካዊ ኤጳርቅና’ውን ነቲ

ሓሳብ ስለዝሰመሮ፡ ንሓደ ዓመት ዚኸውን ኣርባዕተ ሓለውቲ ሕዛእቲ ደሞዝ ኪኸፍልን፣ ምስቲ ከባቢ ኪሰማምዑ
ዝኽእሉ መበቖላውያን አግራብ ንኺተክል ነቲ ዝወጸ ስምምዕ ከቲምዎ ይርከብ። ይኹን’ምበር ከምቲ ዝተደልየ’ኳ
እንተዘየዕገበ፡ ብመጠኑ ብርሰት አግራብ ተዓቒቡ ይርከብ አሎ።
4) ምጽራግ መንገዲ፥ ንማይ-ጸሎት ጋብር ዝመርሕ ዝነበረ መንገዲ ዘይጥጡሕን፡ ኣጸጋምን ስለዝነበረ
ብናይ አስታት 51 ሰዓታት ስራሕ ብዶዘር ከምዝጽረግ ተገይሩ ንዓበይትን ንነኣሽቱን ተገልገልቲ፣ ንኣጋርን
መካይንን ንኩሉ ከም ዚምችእ ኮይኑ ኣሎ።
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III.
ዓይኒ-ማይ
ምንጪ’ዚ
ኣይኮነን።
ንምሕዋይ
ይርከብ።

ô
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ምህናጽ ቤተ-ጸሎት ቅዱስ ሩፋኤል?
ጸሎት ጋብር ካብ ጎቦ ሰንኪል ብ’ስርጕኵ-ወረባ’ አቢሉ ብዚፈስስ ሽንጥሮ ዝምንጩ እዩ። እዚ
ተኸታታሊ ድርቕን፡ ሰብ ዘስዓቦ ጕድኣትን ዓይኒ ማዩ ደሪቁ ከምቲ ብጥንቲ ጊዜ ዝውረየሉ ዝነበረ
ነዚ ዘሰክፍ ተርእዮ አብ ንቡር ኵነቱ ንምምላስ፡ ብኸቢድ ወጻኢታት ንዝበረሰን ዝባደመን መሬት
ቤ/ጽሕፈት ኤጳርቅና ከም ቀዳምነት ወሰዶ። ድሮ’ውን ዝምስገንን ወጽኢታውን ስራሕ ተዓሚሙ

ô
ሩባ ስርጕኵ-ወረባ ዝወርድ ሩባ ቀንዲ ዓይኒ ምንጪ ማይ-ጸሎት ብትሕቲ መንገዲ ባቡር ክሓልፍ ዘርኢ ስእሊ

ብድኅር’ዚ ዚስዕብ ጽምኣት መንፈሳዊ መዳይ ኮይኑ፡ አብ ከባቢ ማይ-ጸሎት ጋብር፡ ምእመናን ብብዝሒ
ዚመላለሱሉ እንከሎ መንፈሳዊ ዕረፍቲ-ኅሊና ዚረኽቡሉ መካነ-ጸሎት ብዘይምንባሩ ግና ብዙሓት ዘይዓገቡሉ
ስለዝነበረ፡ ቀጻሊ ጥርዓናት’ውን ይቀርብ ነበረ። እዚ ሎሚ አብ መመረቕታኡ ተበጺሑ ዘሎ ቤተ-ጸሎት ቅዱስ
ሩፋኤል ሊቀ-መላእኽት ነዚ ጽምኣት ርውየት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ። ምእንት’ዚ መካነ-ማይ ጸሎት ከምቲ ቅድሙ
ብስም አባ ገብረመንፈስ ቅዱስ ኮይኑ፡ ቤተ-ጸሎት ድማ ንቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ-መላእክት ዝተወፈየ እዩ።አብ ማይ

ጸሎት ጋብር ብመባእን ወፈያን ዝልገስ ዝነበረ ብኸንቱ ገሊኡ ብእንስሳ መሮር ክብላዕ እንከሎ፣ ገሊኡ ሓለዋ
ስለዘይነበሮ መባኡ ብጓሶትን ሓለፍቲ መንገድን ይለዓል ነበረ።
አብዚ ቦታ’ዚ ብናይ ርእሱ ተበግሶ ቍርጺ ውሳኔ ወሲዱ ዝተንቐሳቀሰ አቶ ዕሪት ኪዳነ እዩ። ካብ ምስክርነቱ
ብዝሰማዕክዎ፡ ንሱ ንቦታ ማይጸሎት ብአካል በጺሕዎን ርእይዎን ከምዘይፈልጥ፣ብ2008 ግና አብ ድሮ ንግደት
በዓለ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጋርሕ፡ ለይቲ አብ ድቓሱ እንከሎ ሓሊሙ ባዕጊጉ ከም ዝተንሥአ ድኅሪ ምሕባሩ፡ አብ
ቅርዓት ገዝኡ ወጺኡ ንጎቦ ሰንኪል አቢሉ ምስተመልከተ፡ ሓደ ብርቱዕ ብርሃን ካብ ከባቢ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነቒሉ
ናብ መካነ ማይ-ጸሎት ጋብር ከም ዘምርሐ፡ ድሒሩ ከምዝተሰወረ ይገልጽ። ንዘጋጠሞ ራእይ ንገለ ሰባት አካፊሉ
ከብቕዕ፣ ንጽባሒቱ ነቲ ከባቢ ብዝፈልጡ ሰባት ተመሪሑ ናብቲ ቦታ ማይ ጸሎት ከምዝበጽሐ ይሕብር። ካብቲ
ዕለት’ቲ ኣትሒዙ ብዓቕሙ እምኒ እናሰበረ፡ ንሓላዊ ወርሓዊ ገንዘብ እናኸፈለ፡ቦታ ማይ-ጸሎት ጋብር ብጽኑዕ
ከምዝሕሎን፡ ዝተባሕጐጐ መሬቱ ከምዝጥጥሕን ገበረ። ብድኅር’ዚ ብ2016 ናብ ቤ/ጽሕፈት ኤጳርቅና ቀሪቡ
አቓልቦ ክግበረሉ ስለዝሓተተ፣ ብወገን ቤ/ጽሕፈት ድማ ተቐባልነት ረኺቡ ብቕልጡፍ ኣቓልቦ ንኪግበረሉ፣
ክግደሰሉ ተበግሶ ወሰደ።
ቤ/ጽሕፈት ኤጳርቅና ንዝኣተዎ ቃል ከተግብር አብ ዘመነ ጾመ-ኣርብዓ 2017 ፈ ብሕዝባዊ ወፈራ መሠረት ቤትጸሎት ተኸለ።
ንህንጻ ቅዱስ ሩፋኤል ብሂጎም ብገንዘቦምን፡ ብጕልበቶምን ሰፊሕ ተሳትፎ ዝገበሩ ምእመናንን ነበርትን ኣዝዮም
ብዙሓት እዮም። በዚ መሠረት በብዓዶም ንምጥቓስ፥ ሃገር-ቅዳዅ፣ ድጊ፣ በጉ፣ ከረን-ላዕላይ፣ ከረን ገዛባንዳ፣
ጁፋ፣ ከባቢ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጋርሕን ትትርን ይርከብዎም። ብዘይካ’ዚ ካቶሊካውያን መንእሰያት ከረንን፣
ተመሃርቲ ዘርአ-ክህነት ከረንን ብዘይሕለል ጻዕሪ ብጕልበቶም ዘደንቕ አስተዋጽኦ ዝገበሩ ስለዝኾኑ፡ ንዅሎም
ጻማኦም አምላኽ ይርኣየሎም እናበልና ንምርቖም አሎና።
እዛ ተሃኒጻ ዘላ ቤተ-ጸሎት፥ ብውሽጢ ቁመታ 10 x 6 ሜትሮ ጐድኒ ኮይኑ ላዕለዋይ ናሕሲ ብኮንክትሪት
ዝተደብደበ እዩ። ብተወሳኺ መጽለሊ ዝኸውን፡ ቁመት 8.30 x 5.60 ጐድኒ ድማ ብተርኒኽ ዝተሸፈነ እዩ።
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ቤተ-ጸሎት አብ መስርሕ ምዝዛም እንከላ
ምስራሕ መከላኸሊ መንደቕን፡ ዓበይቲ ባሳካታት ማይ፥
አገልግሎት ናይ’ዚ ቦታ ብቀንዱ አብ መንፈሳዊ ትኵረት ዝገብረ ደኣምበር ንስጋዊ ምዝንጋዕ ወይ’ውን ቱሪዝማዊ
ማእከል ክኸውን ዝዓለመ ኣይኮነን። ምእንት’ዚ ካብ ርሑቕ ቦታ ተጓዒዞም ናብዚ ቦታ ዚመጹ ነጋድያን፡ ዝስተ
ማይ ስኢኖም ከይጽገሙ አብ መደብ ዝተታሕዙ ሓሙሽተ መኽዘን ማይ እንኪኾኑ፣ አብዚ ጊዜ’ዚ
እቶም
ሠለስተ ተሰሪሖም ኣለዉ። ቤተ-ጸሎት ተሰሪትዎ ዘሎ ቦታ’ውን አዝዩ ጸቢብ ብምንባሩ፡ ንምእመናን ግፍሕ ዝበለ
ቦታ ንኽህልዎም ካብ ከባቢ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብሩባ ዓላማዅ ዝፈስስ ሩባ ገለ ክፋሉ ብምውሳድ አስታት 60 ሜትሮ
ዝንውሓቱ መንደቕ ተሰሪቱ ይርከብ። እዚ መንደቕ’ዚ አስታት ኣርባዕተ ሜትሮ ንውሓት ክህልዎ እዩ።

ô
አብ ማይ-ጸሎት ንዝግልገል ሕዝብን አብ ከባቢኡ ንዝለምዑ አግራብ አገልግሎት ክህባ ትጽቢት ዝግበረለን ሠለስተ
ዓበይቲ ባስካታት

ô

ô

ô
ተመሃርቲ ገዳም ዘርአ-ክህነት አብ ተሳትፎ ስራሕ ቤተ-ጸሎት

ô
አብ ሩባ ዓላማዅ ተሰሪሑ ዘሎ ቸክ-ዳምን ውጽኢቱን

