
ርኹስ መንፈስ ዝኃደሮ ሰብ 

ንባባት፡ማቴ 8፡28-34፥ ማር 5፡1-20፥ ሉቃ 8፡26-39) 

አብ ቅዱስ መጽሓፍ ብሓፈሻ ብፍላይ ከአ አብ ወንጌል፥ ግ. ሓ. ከምኡ አብ መልእኽትታት ብዙሓት 
ርኹሳት መናፍስቲ ዝኃደሮም ሰባት ከም ዝሓወዩ ንርኢ። ሰይጣን ካብታ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ምስ 
ሰጎጎ ንድሓር ኩሉ ጊዜ ንሰብ ካብ አምላኽ ምፍላይ እዩ ስርሑ። አጋንንቲ ዝብል ንሰይጣን ንርኹሳት 
መናፍስቲ ዝምልከት ስም እዩ። ርዅሳት መናፍስቲ ረቀቕቲ ፍጥረት ከም መላእኽቲ ሰውነት ዘይብሎም 
ብዓይኒ ዘይርአዩ አብ ገለ እዋን ግን ሰውነት ሰብ ወይ እንስሳ ሰውነት ክለብሱ ዝኽእሉ እዮም (ዘፍ 3፡
13-15፥ ኢሳ 34፡14)።  

አብ ብሉይ ኪዳን አጋንንቲ አብ ዓለም ኩሉ ጊዜ ከምዘለዉ ዝነግር ንረክብ። አጋንንቲ አብ ሌዋውያን 
17፡7 ብአምሳል ጠል ከም ዝምለኹ ይነግር። አጋንንቲ ምስ ባህርያዊ ሓደጋታት ተተሓሒዞም ከም 
ዝርአዩ አብ መዝ 91፡6፥ ሆሠዕ 13፡14፥ ህምባቆም 3፡5 ከአ ምስ ዝቐዝፍ ፌራ ተተሓሒዞም ይርአዩ። 
ሓደ ካብቶም አሕሉቕ አጋንንቲ ሰይጣን እዩ። ቅድሚ ክርስቶስ ምውላዱ ዝነበሩ መጻሕፍቲ ብዛዕባ 
ሰይጣውንትን መላእኽትን ብብዝሒ ይዛረብ።  

አብ ሓዲስ ኪዳን አጋንንቲ ርኹሳት መናፍስቲ፥ ክፉአት መናፍስቲ ብዝብል ይፍለጡ። አገልገልቲ 
ክፍአት፥ አገልገልቲ ሰይጣን ከምዘለዉ፥ እዚኦም ከአ ንሰብ ክፍትኑን ከጥፍኡን አብ ዓለም ክፍአትን 
ስቓይን ክዝርግሑን  ከም ዝተዋፈሩ ይነግር። ሰይጣንን እቶም ካልኦት አጋንንትን ዝዓለዉ መላእኽቲ 
ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ዝአበዩ በዚ ኸአ አንጻር መደብ አምላኽ ዝኸዱ ንሰብአይን ሰበይትን ከውድቑን 
ከበላሽዉን ዝደልዩ እዮም (ሓ/ት/ክ 391-94፥ 414)። ርኹሳት መናፍስቲ መንግስቲ አምላኽ ከይቀውም 
ዝቃለሱ ንደቂ ሰብ ዘጋግዩ እዮም። አብ ዓለም ዝቓይን ብፍሉይ ናይ አካላት ስቓይትን የውርዱ (ማቴ 8፡
28፥ 9፡32፥ 12፡22፥ 17፡15፥ ማር 5፡1-17፥ 9፡16-26፥ ሉቃ 13፡11)። አብ ገለ እዋናት 
ብአጋንንቲ ዝተለኽፉ ሰባት ዝያዳ ኃይሊ ስለ ዘለዎም ካብ ካልእ ስለ ዝብርትዑ ደው ከብሎም ዝኽእል 
የለን በዚ ኸአ ሓደገኛታት እዮም (ማር 5፡2-4፥ ግ.ሓ. 19፡16)። ሰይጣን ንኢየሱስ ተልእኮኡ ቅድሚ 
ምጅማሩ ፈቲንዎ (ማቴ 4፡1-11፥ ማር 1፡12-13፥ ሉቃ 4፡1-13) (ሓ/ት/ክ 538-40፥ 566፥ 
2119)።  

አብ ሓዲስ ኪዳን ናይ አጋንንቲ ተግባር አብ ሰውነት እቲ ብእኦም ዝተታሕዘ ሰብ ክርአ ይክአል። ኢየሱስ 
አብዚ ምድራዊ ተልከኡ እንከሎ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ዝገብሮ ዝነበረ ብጋኒን ንዝተታሕዙ ምሕዋይ እዩ 
ነሩ። (ሓ/ት/ክ 421፥ 447፥ 539፥ 550፥ 566፥-36፥ 1086፥ 1708)። ኢየሱስ ነርድእቱ ንአጋንንቲ 
ከውጽኡ ሥልጣን ሂብዎም (ማቴ 10፡1 ማር 3፡14-15፣ 6፡7፥ ሉቃ 9፡1-2)። ቅ. ጳውሎስ እውን 
አጋንንቲ የውጽእ ከም ዝነበረ አብ (ግ.ሓ. 16፡16-18፥ 19፡11-12) ንረኽቦ።  

ማርቆኣ ወንጌላዊ ኢየሱስ ብዙሓት ሕሙማት ከም ዘሕወየ ይነግረና ሓደ ካብኦም እዚ ሎሚ እንርእዮ 
እዩ። ቅድሚ አብ ትንታኔ ምእታው ግን ናይ እቲ ፍጻሜ ዝተገብረሉ ከባቢ ክሕብር። እቲ ፍጻሜ አብ 
ደካፖሊስ ዝብሃል ከም ዝኾነ ይነግረና። Decapolis ብግሪኽ ቃል ንቓሉ 10 ከተማታት ማለት እዩ። 
ጥቓ የርዳኖስ አብ ስምራቓዊ ወገን ዝርከባ 10 ከተማታት እየን ነረን። ግሪኻውያን ከተማታት እየን ስለዚ 
አህዛብ አረመን ዝቕመጥወን እየን ነረን። አለክሳንደር ዓቢ ብዝገበሮ ስዕረት ግሪኻውያን አብ ምድሪ 
ፍልስጢአም አትዮም ተቐሚጦም በዚ ግሪኻዊ ባህልን ቋንቋን ተአታትዩ። ብ63 ቅ.ል.ክ. ብሮማውያን 
ካብ ግዝአት አይሁድ ነጻ ኮይነን። አብ ግዜ ኢየሱስ አብ ትሕቲ ግዝአት ሮማ እየ ነረን። አብዘን ዓሰርተ 



ከተማታት ገለ አይሁድ ዝቕመጡ ነሮም እዮም መብዝሕትኦም ግን ግሪኽ ዝዛረቡ እዮም ነሮም። 
ኮንፈደረሽን ዝዓይነቱ ምምሕዳር እዩ ነርዎም። አብዚ ከባቢ እዩ ክርስትና ንመጀመርያ ጊዜ ምስ ካልእ 
ዓለም ዝተቓልዐ፥ ካብ አይሁዳዊ ባህሊ ወጺኡ ምስ ካልእ ባህሊ ክሕዋስ ዝጀመረ።  

ማርቆስ ወንጌላዊ ብዛዓባ ጋኒን ዝሓዞ ሰብ የዘንቱ እዚ አብ ካልኦት ወንገል እውን ንረኽቦ ኢና ግን በቲ 
ንሶም ዝደለይዎ መልክዕ የቕርብዎ። ማቴዎ ክልተ ከም ዝነበሩ ክነግር እንከሎ ሉቃስን ማርቆስን ግን ሓደ 
ከም ዝነበረ ይነግሩና። ማርቆስ ብግሉጽን ብቐሊል ክንሰምዖ ብእንኽእል ገሩ ይነግረና፥ እቲ ፍጻሜ አብ 
ሃገር ጌርጌሴኖን ናይ አረማውያን ግዝአት እዩ ነሩ ። እቲ አጋጣሚ ምሸት ወይ ብለይቲ ምኻኑ ኽገልጽ 
እንከሎ ፍሉይ ትርጉም ይህቦ። ነገራት አብ ጸልማት ክኾኑ እንከለዉ ኩሉ ጊዜ የፍርሑና እዮም። ንቀላይ 
ገሊላ ብዙሕ ማዕበል ዝነበሮ ከቋርጹ እንከለዉ ምሸት እዩ ነሩ። አብ መሬት ምስ በጽሑ አኻውሕን 
ብዓትታት ዝነበሮን እዩ፥ አብኡ መቓብር ነሩ ምሸት ምስ ኮነ ብእኡ ክትሓልፍ ዘፍርሕ እዩ።  

ካብቲ መቓብር ሓደ ብአጋንንቲ ዝተታሕዘ ሰብ ወጺኡ። ብናይ ቀዳሞት አተሓሳስባ መቓብር፥ ጽምው 
በዓትታት ከምኡ ሽንጥሮታት ነጋንንቲ ዝሰማማዕ ቦታ እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ርድኢት እዩ። አጋንንቲ 
ቅድሚ ድርሆ ኖቆ እዮም ብዙሕ ጊዜ ስርሖም ዝገብሩ፥ አብ ሓደ ፈራስ ገዛ በይንኻ ምድቃስ ድንገታዊ 
እዩ፥ አብ ጸላም ንዘይተለልዮ ሰብ ሰላም ምባል ድንገተኛ እዩ ሰይጣን ሰላም ክብለካ ይክእል። ሰይጣን 
ጸፊዕዎ ዝብሃል አሎ። ብዘይ ዝኾነ መብራህቲ አብ ጸላም ምኻድ አይፍቶን እዩ።  

እዚ ብጋኒን ዝተታሕዘ ሰብ ክንደይ ሒዞሞ ከም ዝነበሩ አብ ገለ እውን ብንጽል ባዕሉ ከም ዝዛረብ ዘሎ 
ገሩ ይዛረብ አብ ገለ እዋን ከአ ብዙሓት ኩሎም ሒዞሞ ዘለዉ ከም ዝዛረቡ ዘለዉ ገሩ ይዛረብ። እቲ 
ሰብአይ በጋንንቲ ከም ዝተታሕዘ ብኡ አቢሎም ከምዝዛረቡ ዝአመኑሉ እዩ። ስሙ ምስ ተሓተ ስሙ 
ለጌዎን እዩ ኢሉ። እዚ ብኽልተ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል። ለጌዎን Legion ናይ ሮማውያን ጉጅለ 
ሰራዊት ብ6000 ወተሃደራት ዝቖመ እዩ፥ ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ሓደ ረጂመንቶ ወተሃደራት ብመገዲ 
ክሓልፉ እንከለዉ ርእዩ ክኸውን ይኽእል እዩ፥ ስለዚ አብ ውሽጢ ብምሉአት ረጂመንቶ አጋንንቲ አብ 
ውሽጡ ከምዘለዉ ገሩ ሓሲቡ ኽኸውን ይኽእል። አይሁድ አብ ባህሎም ከቢቦምኻ ዘለዉ ቍጽሪ 
አጋንንቲ ክትፈልጥ እንተኸአልካ ክትነብር ዘሎካ ዕድል ዘይክአል እዩ ዝብል አሎ። ንሰብ ክጎድኡ 
ብዙሓት አጋንንቲ አለዉ ሰብ ምአስ አብ ኢዶም ከም ዝወድቕ ዝጸናተዉ ብዙሓት አጋንንቲ አለዉ። እዚ 
አጋንንቲ ዝነበሮ ሰብ ክትቆጻጸሮ ዘይክአል ብዙ ሰንሰለት ዝበትኽ ዝነበረ ንበይኑ ዝነብር ዝነበረ ምንጪ 
ፍርሒ ንኹሉ እዩ ነሩ።  

ካልእ አብ ጊዜ ኢየሱስ ፍልስጢኤም ብሮማውያን ዝተገዝአ ሃገር እዩ ነሩ። እዞም ረጆመንትስ 
ወተሃደራት ሮማውያን ጨካናትን ዘይሓላፍነችታውያን ንዝህዝቢ ዝጉሂ ዘይገብርዎ አይነበሮምን። እዚ ሰብ 
እዚ ካብ መቕርቡ አብ ቅድሚኡ እዚ ግፍዕታት ክወርድ ብዓይኑ ተዓዚቡ ክኸውን ይኽእል እዩ። 
ምናልባት እዝን ካልእን ነገራት ይኸውን አብ ጽላለ አብጺሕዎ። እዚ ሌገዎን ዝብል ቃል ንእኡ ናይ 
ራዕዲ ናይ ሞትን ዕንወትን ራእይ አምጺእሉ ክኸውን ይኽእል።  ከምኡ ዝአመሰሉ አጋንንቲ አብኡ 
ዘለዉ ኮይኑ ተራእይዎ ክኸውን ዝኽእል እዩ።  

ኢየሱስ አብቲ ቦታ ምስተራእየ ወዮ ዘፍርሕ ዝነበረ ክፈርሕ ጀሚሩ። ካብታ ሃገር ንወፃኢ ከይሰዶም ከአ 
ብዙኅ ለመንዎ። እቲ ዝነበርዎ ከባቢ ናይ አረመን ግዝአት ስለ ዝነበረ ፈርያም መረት እዩ ነሩ፥ መጓሰ 
ሓሳሙ አብኡ ምንባረን መረጋገጺ እዩ። ንኢየሱስ ምስ ረአዩ ዘሰማምዕ ነገሮ እዮም ሓቲቶም። ልመናኦም 
ተሰሚዑ። ካብቲ ሰብአይ ወጺኦም አብተን 2000 ሓሳማታት አተዉ እሞ ጸዲፈን አብ ባሕሪ አተዋ።  



ነዚ ታሪኽ ክንርዳእ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ጋንኒ ምልከት ክሳብ ክንደይ ዓቢ ነገር ገርን ዘይረአናዮ 
ክርድአና አይክእልን እዩ። ኢየሱስ ነዚ ጋኒን ካብ ሓደ ጊዜ ንላዕሊ እዩ ፈቲኑ ከውጽኦ። መጀመርያ  
አብ ኁ 8 ኢየሱስ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ዝገብሮ ብምሉእ ስልጣን ካብኡ ክወጽእ ይእዝዞ አብዚ 
አይተዓወተን፥ ቀጺሉ ስሙ መን ምኻኑ ይሓቶ። አብቲ ጊዜ ናይ እቲ ጋኒን ስም ክፍለጥ እንተ ተኻእለ 
አብ ልዕሊኡ ገለ ስልጣን ክህሉ ይክአል ዝብል እምነት ነሩ። ስም እቲ ጋኒን እንተ ተፈልጠ ኃይሉ 
ይስበር። አብዚ ጉዳይ እዚ እውን ከረጋግጽ አይክአለን።  

ኢየሱስ ነዚ ብጋኒን ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ሓንቲ ክትምለስ ዘይትክአል መግለጺ እቶም አጋንንቲ ካብኡ ከም 
ዝወጽኡ ምግባር እዩ። እዚ አብ ናይ ብጋኒን ምትሓዝ እንአምን ወይ ዘይንአምን ንኹን እዚ እቲ ሓቂ 
እዩ። ወላ እኳ እዚ አብቲ ዝተዘናበለ አእምርኡ ይሃሉ ህላዌ አጋንንቲ ግን ሓቂ እዩ። አብ መዝ. 121፡6 
ፀሓይ ብመዓልቲ ወርኂውን ብለይቲ አይክወቕዓካን እዩ ዝብል ንረክብ። ዘመናዊ ሳይንስ ካብ ፀሓይን 
ወርኅን ዝመጽእ መውቃዕቲ አይ አምንን እዩ። ግን ናይ ወርኂ መብራህቲ ወይ አብ ለይቲ ዝርአ አብ 
ሕይወት ሰባት ሳዕበን ከምዘልኦ ብብዙሓት ዝእመን እዩ። አብ ሃገርና ኩነታት ወርኂ ንነፍሰ ጺራት ወይ 
መላአት እንስሳ ብዘይግዚኡ ከም ዝወልዳ ከም ዝገብረን ይእመን እዩ። እቲ ጽቡቕ ነገር ጎይታና ከ ናይ 
ብሓሳብን ናይ ሓቅን ነገራት ነጻ ይገብረና ምዃኑ እዩ። ብዙሕ ጊዜ እቲ አብ ሓሳብ ዘሎ እዩ ዝኸበደ።  

እዚ ኾይኑ እቲ እዚ ሰብ ካብዚ ተተሒዝዎ ዘሎ አጋንንቲ ይኹኒ ብሓሳብ ዝመጽእ ሕማም ክሓዊ ነጻ 
ክኸውን ይደሊ ነሩ። አብዚ ጊዜ እዩ ናይ እተን መጓሰ ሓሳሙ ዝመጽእ። እቶም አጋንንቲ ጨሪሾም 
ክጠፍኡ አይ ደልዩን አብተን ሓሳሙ ክአትዉ ይሓቱ። ኢየሱስ ምስ አፍቀደ አብተን ሓሳሙ ስለ 
ዝአተዉ ኩለን ጸዲፈን አብ ባሕሪ አትየን። እዚ አበሃህላ ነቲ ሰብአይ ከምዚ ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ 
ከም ዝሓወየ ከረጋግጽ ዝኽእል። ኢየሱስ ንኹሉ ስነ አእምራውን ስምዒታውን ሕማማት ደቂ ሰብ ስለ 
ዝርዳእ ብኹሉ ክንርድኦ ብእንኽእል ከሕውየና ይደሊ። እዚ አእምርኡ ስሒቱ ዝብሎን ዝገብሮን ጠፊእዎ 
ዝነበረ ሰብ አብ ልቡ ተመሊሱ፥ እቲ ተዘናቢሉ ዝነበረ አእምሮኡ አብ ሰልምን ርግአትን ተመሊሱ።  

ገለ ገለ ሰባት አለዉ ንኢየሱስ ነቶም አጋንንቲ አብተን ሓሳሙ ክአትዉ ብምፍቃዱ ዝወቕሱ ወይ 
ዘይሕጎሱ አለዉ። እዚ ነቲ ነገር ብሓደ መገዲ ጥራሕ ክንርእዮ ከሎና እዩ። ከመይ ገሩ እዩ ናይ ሓሳሙ 
ዕጫ ምስ ናይ ሓደ ዘይትመውት ነፍሲ ዘለዎ ሰብ ዝርአ? ስጋ ሓሳሙ ስለ ዝቐተልናዮም ክንበልዕ ጸገም 
የብልናን ስለዚ ከይንጠሚ ኢልና ክንበልዖም እንቐትል ካብ ኮና ንናይ ሓደ ሰብ አእምሮ ክነሕዊ 
ክንቋወም ዝኾነ ምኽንያት የብልናን። ከምኡ እዚ ጽሑፍ አብ ርድኢት አይሁድ መሰረት ገሩ እዩ 
ተጻሒፉ ንሱ ኸአ ሓሳሙ ዘይንጹሓትን ብዝኾነ ዋጋ ክእለያ ዘለወን ፍጥረት እየን። አብ ሉቃስ 15 እቲ 
በታኒ ውሉድ ምስ ጠመየ ሓሳሙ ክጓሲ እሞ ምስአን ክምገብ እንከሎ እቲ ናይ ወርደት ወርደት ዝተሓተ 
ሕይወት ዝነብሮ እዩ ወሪዱ። ብርድኢት አይሁድ እዚ እቲ ዝተሓደ ደረጃ ወዲ ሰብ ዝወርዶ እዩ። ስለዚ 
ነዘን ሓሳሙ ምጥፋእ ብዓይኒ አይሁድ ዓቢ ነገር አይኮነን። ባሕሪ እቲ ዝበለጸ ቦታ እዩ።  

ጓሶት በቲ ዝኾነ ነገር ጉህዮም ዓዲ አትዮም ዝኾነ ነገር ምስ ነገሩ ዓዲ ብዘልአ መጺአ ነቲ ዝሓወየ ሰብ 
አብ ትሕቲ ኢየሱስ ኮፍ ኢሉ ምሉእ ልብሲ ለቢሱ ምስ ምሉእ ጥዕና ረኸብዎ። እቲ ከም አራዊት ጥርሑ 
ዝነበረ ሰብ ጥዑይን ክዳን ተኸዲኑ ብኹሉ ሓውዩ ከም ኩሉ ሰብ ኮይኑ ረኸብዎ። እንተ ኾነ ኩሉ ነዚ 
ዝረአየ ብሓጎስ ክቕበሎ ካልእ ጸገማት ክፈትሓሎም ኩሉ ሰናይ ክሓትዎ ኢኻ እትጽበ እንተ ኾነ  
ንኢየሱስ አብ ዓዶም አብ ክንዲ ዘእትውዎ ካብ ዓዶም ብዝቐልጠፈ ኬልግሰሎም ክልምንዎ ጀመሩ።  
ስለምንታይ? እቲ ሰብአይ ሓውዩ ሓሳምኦም ግን ጠፊአን ስለዚ ከምዚ ዝአመሰለ ንዳግም ክርእዩ 
አይደለዩን። ነዚ ኢየሱስ ዝገበሮ ብዓይኒ ሓቂ ክርእይዎ አይደለዩን።  



ብዙሕ ጊዜ አብ አተሓሳስባ ሰብ በጃኹም አይትረብሹኒ ሰላም ሃቡኒ ኢና እንብል ማለት ብሓፈሻ ሓደ 
ነገር ሰባት ዝደልይዎ ንበይኖም ክኾኑ ብሑት ጊዜ ክውሃቦም እዮም ዝደልዩ።  

• ብባህሪኦም ሰባት ዝብልዎ ሰላመይ ወይ ንዘሎኒ ሰናይ አይትዝረገለይ ዝብል እዩ። ንአብነት ሓደ 
ሰብ አብ ዓለም ዝበለጸ ሕይወት ንሰባት ከምጽእ እየ እንተ ኾነ ንግዚኡ ንአኻ አይክትዕመካን 
ምእንቲ ካልኦት ኢልካ ጸገማት ክትጻወር ኢኻ እንተ ዝብለና መብዝሕትና በጃኻ ከም ዘሎናዮ 
ሕደገና ምበልናዮ። አብዚ ዘሎናዮ ዘመናት እዚ መንፈስ እዩ ዘሎ፥ ብዓይኒ ሓቂ ክንርእዮ ከሎና 
ሕይወት ሎሚ ዝበለጸ እዩ ግን ሰባት ሕጂ እውን ይሳቐዩ ይጭነቑ ንርኢ አሎና። እዞም ደቂ ዓዲ 
ነቲ ኢየሱስ ዘምጽአሎም በረኸት ክርእዩ አይ ክአሉን አብቲ ዘለውዎ ክነብሩ ደልዮም። ንሕን ኣ 
እውን ነዚ ንገብሮ ኢና።  

አብዚ ዘሎናዮ ሕይወት ብዙሕ ከም ዝሓትት ኢና እንርኢ ዘሎና። ብሓቂ ክንርዮ ከሎና ግን ሕይወት 
ሓንቲ አይእውደናን እዩ። ኩሉ እቲ ዘሰክፈናን ዕዳ ኮይኑ ዝርአየና እቲ ብአንጻሩ ዘሎ ዘምጽኦ እዩ። ንሕና 
ኢና ንሕይወት ኩሉ ዘድልዮ ክንህቦ ዘሎና። ከም ክርስትያን መጠን ተኸተልቲ ክርስቶስ እቲ ክብሪ 
መንግስተ ሰማይን ናይ ምድራዊ ነገራት ከጽብበልና፥ ንሓጎስ አምላኽ ንስቓይ መስቀል  ሓዲጉ ዝመጽአና 
ምዃኑ ክንፈልጥ አሎና። ሰባት አይ ኮኑን ሰላምና ክህወኽ ዝደልዩ አምላኽ እዩ ክንሳቐ ብምድላዩ ካልኦት 
ዝያዳ ምእንቲ ክህልዎ ወይ ክረኽቡ ክንሕደስ ክንልወጥ ዝደልየና ዘሎ።  

• ሰባት ብዙሕ ከየድሃቡ ብባህሪኦም አብ ንብረተይ አይትሃውኸኒ ይብሉ። ወላ ሓደ ካባና ነቲ 
ዝውንኖ ነገር ፈትዩ ክህብ ዝደሊ የለን። መጠን ብዕድመ ዝዓበናሉ መጠኑ አብ ዘጥረናዮም ነገራት 
ንጠብቕ። አብ አምላኽ ክንጠብቕ እንተ ኾና ንነገራት ከም ካልአዊ ክንርእዮም አሎና፥ ባራዩ 
ንብረትና ከይንኸውን ክንጥንቀቕ አሎና።  

• ሰባት ብባህሪኦም አብ እምነተይ/ሃይማኖተይ አይትሃውኸን ይብሉ። 
ገለ ሰባት ዘየሓጊስ አርስትታት ነቲ ዘሓጎስ ጽባቔ ሃይማኖተይ አይትረብሸኒ ይብሉ። ገለ ሰበኽቲ ነቶም 
ዝሰብክወም ስለ ዝፈርሑ ነቲ ክብሃል ዝግብኦ ይሓድጉ። ንአብነት እቶም እትሰብኮም ሃብታማት ዝበዝሕዎ 
ከባቢ እንተ ኾነ ብዛዕባ ድኽነት ስእነት ሽግራት ክትሰብኽ ዘይምኽአል። ነቲ አብ ከባቢኻ ዘሎ ጥራሕ 
ግምት ገርካ ምስባኽ ብዙሓ ይጎድለካ።  

ጽቡቕ ተሎጋዊ ት፥ምህርቲ ወይ ሰብከት ክትህብ ትኽእል ኢኻ አብ ክንዲ ንሰባት አብ ዕለታዊ 
ሕይወቶም ዝጓነፎም ከይጠቐስካ። ንኢየሱስ ብዙሕ አብ ጸገም ዘእተዎ ብዛዕባ አምላኽ ብዝበሎ አይኮነን 
ብዛዕባ ንሰባት ዘድልዮም ብምዝራቡ እዩ። ሰብ ክሓዊ ክቕየር ክሓልፎ ዘለዎ ነገራት አለዎ። ሰብ ነጻ 
ክወጽእ ንጸገማት ሰብ ክንዛረበሉ ክንክእል አሎና።  

• ሰባት አለዉ እምነተይ አይትሃውኸኒ ዝብሉ። ገለ እምነታት አሎ እምነተይ ክሳብ እዚአ ስዓት 
ጽቡቕ እዩ ዘሎ ስለዚ ጽቡቕ እየ ዘሎኹ ስለዚ ካልእ አየድልየኒን ይብሉ። ገለ አለዉ ሓዲስ ነገር 
ክፈልጡ ዘይደልዩ እዚ ኸአ ሓዲስ ነገር እንተ ፈለጡ አብ ሓዲስ ርድኢት ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ 
ንሓዲስ ነገር አይቅበሉን። ናይ ሓሳብ ፍርሒን ናይ አእምሮ ስንፍናን ናይ ነፍሲ ምድቃስን 
የምጽኡሉ እዚ ኸአ ሰካሕክሕ ጉዳይ እዩ።  

ሰብ ጌርጌሴኖን ንክርስቶስ እቲ ዝረበሾም ቅሳነት ዘይሃቦም ካብ ዓዶም ክወጽእ ነጊሮሞ። ሎሚ እውን 
ሰባት አለዉ ልክዕ ከምኡ ኽገብሩ ዝደልዩ። እቲ ዝሓወየ ሰብ ግን ንኢየሱስ ክስዕቦ ሓቲቱ ኢየሱስ ግን 
አይፈቐደሉን እቲ ዝሃቦ መልሲ አገዳሲ እዩ፥ ከምዚ ኢልዎ ንገዛኻ ናብ ስድራኻ ኪድ እግዚአብሔር 
ክንደይ ከም ዝገበረልካን ከምዝመሓረካን ድማ አዘንትወሎም ኢልዎ። እዚ ካልእ ዓይነት ምኽታል እዩ፥ 
ነፍሲ ወከፍና ክንሰምዖ ዘሎና።  

ኢየሱስ ነቲ ዝሓወየ ሰብ ንዓድኻ ኪድ ክብሎ እንከሎ ምኽንያት ነርዎ። 



1. ንክርስትና ምስክር ክኸውን ምእንቲ እዩ። ሕያው ዝኸይድ፥ ሕይወት ዘለዎ ክርስቶስ ንአና 
ክንምልሶ ዘይንኽእል ንአና ዝገብሮ ከምዝኾነ ዝገልጽ እዩ። ግርማና ወይ ክብርና አብቲ ክንገብሮ 
እንኽእል ጥራሕ ዘይ ኮነ አብቲ ክርስቶስ ንአና ዝገብሮ እውን እዩ። ክብርና ወይ ግርማና አብቲ 
ንክርስቶስ ክንገብሮ ጥራሕ እንክእል አይኮነን አብቲ ክርስቶስ ንአና ዝገብሮ እውን እዩ። እቲ 
ክምለስ ዘይክእል ክርስትያናዊ መረጋገጺ ካብሓዲስ ዝተፈጥረ ወዲ ሰብ እዩ።  

2. ናይ መጀመርያ ዘርኢ አብ ጊዜ እቲ ዝዓበየ ዝበዝሐ እቶት ምህርቲ እዩ። እቲ መጀመርያ ርክብ 
ምስ ግሪኻዊ ምዕባሌ አብ ደካፖሊስ እዩ። ኩሉ ነገር አብ ገለ ቦታ፥ ክግርማ ኩሉ ክርስትና ሓደ 
መዓልቲ አብ ግሪኻዊ አእምሮ ዝዓንበበን ዘርኢ ዝጀመረን አብ ሓደ ሰብ ጋኒን ዝነበሮ እሞ 
ክርስቶስ ዘሕወዮ እዩ። ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ብሓደ ገሩ ክጅምር አለዎ። እሞ ሎሚ አነን 
ንስኹምን አብ ከባቢናን አብ ሕብረተሰብናን ብአና ክጅምር ነፍቅደሉ ንለአኮ።  

ገለ ካባና ከም ዝሓስብዎ ንኢየሱስ ምስዓብ ማለት ብዙሕ ጊዜ ምስኡ ምሕላፍ ወይ ምዃን እዩ። እዚ 
ኸአ አብ ተልእኮ ማሕበር ወይ ካህን ድንግልናዊ ሕይወት ምእታው። እንተ ኾነ ንብዙሓት ካባና 
መጸዋዕታናን ንኢየሱስ ምኽታልን አብቲ ዘሎናዮ እዩ ዝጅምር። አብዚ ዘሎናዮ ሕይወት እዩ አብ ኢየሱስ 
ዘሎና አፍልጦን ካልእ ተመክሮታትን ምስ ካልኦት ክንካፈሎ ዘሎና። አብ ገዛና አብ ስራሕና አብ ኩሉ 
ንኺድ እሞ ኢየሱስ አብ ሕይወትና ከመይ ዝበለ ከምዝኾነ ነካፍል። ሽዑ ከምዞም አብ ወንጌል ዝሰማዕናዮ 
ዝተገረሙ ብአና እውን ክግረሙ እዮም።  

አብ ርእስና ንመለስ። ሎሚ ሰብ ዝተፈላለዩ አጋንንቲ ሒዞሞ ልዕሊ ኹሉ ይሳቐ አሎ። ናይ ዘመና 
ምልክታት ብጋኒን ከም ዝተተሓዝና፡ 

• ካብ አምላኽ ምርሓቕ። ቀዳመይቲ መለሊ ብሰይጣን ምትሓዝ ካብ አምላኽ ምርሓቕ ካብ ቤተ 
ክርስትያን ምርሓቕ እዩ። ቃል አምላኽ ከይትሰምዕ ዓጊቱ ዝሕዘካ ሰይጣን እዩ። ምስጢራት 
ዘይካፈል ሰብ ጋኒን መሊኽዎ ዘሎ እዩ።  

• ፍቕር ምጉዳል። አብ ጽልኢ አብ ቅርሕንቲ ዝነብር ሰይጣን ናይ ዝተዓወተሉ ሕይወት እዩ። 
ቀዳመይቲ ተልእኮ ሰይጣን ሰላም ፍቕሪ ምዝራግ እዩ። ፍቕሪ ክጎድል እንከሎ፥ ዕርቂ ምሕረት 
ክእበ እንከሎ ሰይጣን ተዓዊቱ አሎ ማለት እዩ። እሙን ክርስትያን አብ ፍቕርን ዕርቅን ምሕረትን 
እዩ ዝቀዳደም።  

• ውግእን ወረ ውግን ምብዛሕ። ልቢ ሰብ ምጨከነ ሞት ሓዉ እዩ ዝምነ። ውድቀት ሓው፥ ሕሰም 
ሓዉ ዓወት ገሩ ይርእዮ በዚ ኸአ ንሓወይ ከጥፍእ ኢሉ ገዳይ እናበለ ይነብር።  

• ፈራሕ ምዃን። ሰብ ዝፈርሕ አብ አምላኽን ርእሱን ምትእምማን ስለ ዘጉድል እዩ። ክርስቶስ 
ንሓዋርያቱ አይትፍርሑ ኢልዎም ምኽንያቱ ምጥርጣር ፍርሒ ይርእዩ ስለ ዝነበሩ። ልንኹም 
አይሸበር አነ ምሳኹም አሎኹ ይብለና። ዝተረበሸ ዕረፍቲ ዘይብሉ ሕይወት ኩሉ ጊዜ ጭኑቅ እዩ 
እዚ ኸአ ምልኪ ሰይጣን ዝሕብር እዩ።  

• አብ መንፈሳውነት ድኹም ምዃን። ሰብ አብ እምነቱ ብፍላይ አብ መንፈሳዊ ሕይወቱ ድኹም 
ክኸውን እንከሎ ንሰይጣን ምቹእ ኩነታት እዩ ዝፈጥረሉ ዘሎ። አብ ናይ ሥጋን ዓለምን ጥራሕ 
አድህቦ ገርካ ዝምራሕ ሕይወት ቅሳነት የብሉን ኩሉ ጊዜ ምስተጨነቐ እዩ።  

• ሰይጣን ዝውሕጦ ደልዩ ከምዝቋመት ምዝንጋዕ። ጸላኢ አሎና ስለዚ ክንዝንግዕ የብልናን። ኩሉ 
ጊዜ ዕጡቓት ኮንካ ምንባር። ንድሕነት ነፍስና አብ ሓለዋ ክነብር አሎና።  

እምብአር ሰይጣን ዝጻብአና ካብ ኮነ አጋንንቲ ክቆጻጸሩና ዝስዕሩ ካብ ኮኑ እንታይ ኢና ክንገብር ዘሎና። 
አብ ክርስቶስ ክንምለስ ምስኡ ክነብር አሎና። ንሱ ዝደልዮ ክንገብር አሎና። ሰይጣን ንዝተኸፍተ ልብና 
ክፉት ጸኒሕዎ ከይአቱ ተጠንቂቕና ክንሕልዎ አሎና። ትኽስ አብ ዝብል ብቐሊ ከጥቅዕ ስለ ዝኽእል 



ዕድል አይንሃቦ። አብ መንበረ ኑዛዜ ኃጢአትና ንተአመን፥ ቅ. ቍርባን አብ ንጹሕ ልብና ንቀበል። ጸሎት 
ንግበር ሽዑ ሰላምና ክንረክብ ኢና። ለእመ ክርስቶስ ምስለነ መኑ ይክለነ ኢልና ትምክሕትና አብ 
ክርስቶስ ንግበር።  

ነዚ የብቅዓና  

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 


