
ቅዱስ ጊዮርጊስ  
ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብዚ ሎሚ ሶርያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ሃገር ወታሃደር ሮማውያን ኮይኑ ዘገልግል  ዝነበረ ብ23 
ኣፕሪል 303 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝሞተ ሰማእት እዩ። መንፈሳውያን መጻሕፍቲ ከምዝገልጽዎ ቅዱስ ጊዮርጊስ 
ነቲ ሽዑ ዝግበር ዝነበረ ሰይጣናዊ ተግባራት ክምክት ሓይሊ ካብ ኣምላኽ ረኺቡ በቲ ናብ ኢዱ ዝነበረ መሳርያ ክሰዕሮ 
ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ሰፉን ፈረሱን ተራእየ:። ብስም ቅ. ጊዮርጊስ ዝተሰርሓ ቤተክርስትያናትን ብጊዮርጊስ ዝጽዋዕ 
ታቦትን ኣብ ምሉእ ዓለም ብብዝሒ ይርከብ ኣብ ሃገርና ኤርትራ እውን ኣብ ከበሳን መታሕትን ዓቢ እምነትን ዓበይቲ 
ቤ/ን ታቦታትን እውን ኣለዋ። ኣብ ሕይወት ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓቢ ተራ ይጻወት ኣብ ጊዜ ሽግርን ጸበባን 
ኣብ ጊዜ ግፍዕን ፍርሕን ኣብ  ቅዱስ ጊዮርጊስ ንጽጋዕ ካብቲ ሓይሊ ዝሃቦ ኣምላኽ ከኣ ሓይልን ጽንዓትን ንልምን: 
ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም ሓላይን ተኸላኸላይን ወድሰብ ይረኤን ይእመንን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ዝተፈልየ ጊዜን 
እዋናትን ኣብ ታሪኽ ሕይወትናን ስድራ ቤትናን ሃገርናን ንሰምዖን ይግለጸልናን ነይሩ ኢዩ ከም ግልን ከም 
ስድራቤትን ወገንን ዝተፈልየ ሓልዮት ከምዝረኸብና ንኣምንን እንዛረበሉን ኢዩ። ኣደታትና እውን ኣብ ጊዜ ፍርሕን 
ፈተናን ሽግርን ኣብ ጽንዓትን እምነትን ዘድልዮ እዋናት ኣብ ብሓዊ ዝተባረዔ ቤተን ኣብ ሓዳረን ጸኒዔን ናይ 
መወዳእታ ቃለን ገርጊስ ኣምበላይ ኣደራ እናበላ ዝሓለፋ ንዊሕ ዝገበረ ታሪኽ ኣይኮነን። ነዚ መንፈስዚ ነዚ ሓይሊ 
ሒዝናዮ ዓቢና ታሪኽና ክኽወለና ኣይከኣለን ኣብ ታቦት ቅዱስ ጊዮርጊስ ክንሰግድን ክንልምን ኣብዚ መጺእና 
ንርከብ:። ናብዚ ዘሎናዮ ጊዜን ህብረተሰብን`ከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓቢ እምነት ክኾነና ይኸእል ዶ? እወ ኣብዚ ዘሎናዮ 
ሃገራት ኤውሮፓ ኣብዚ ሰዓትዚ ፡!

• ስራሕ ኣልቦነት  ኣብ መንእሰያት!

• ስእነትን ጽምዋን ኣብ ኣረጋውያን  !

• ስትረስ ኣብ ተማሃሮ  !

• ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ!

• ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ቈልዑ !

• ምጥልላም ኣብ ሓዳር!

ማዕረ ብማዕሪኡ ድማ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ ፍልልይ እናዓበየ ብምኻዱ ሰራሕተኛ ካብ መዓልታዊ ደሞዙ 
ክነብር እውን ይኸእል የለን። ካብ ሓደ ሚልዮን ንላዕሊ ወርሓዊ ደሞዝ ዝወስዱ፣ካብ ሚሊያርድታት ግብሪ ከይከፈሉ 
ገንዘቦም ኣብ ካልእ ሃገራት ዝሓብኡ ኣብዚ ዘሎናዮ ሃገር መዓልታዊ ዜና ኢዩ። ሕማም ኩሊት፣ ሳንቡእ፣ ከብዲ 
ዝሓመሙ ሃብታማት ንመተካእታ ሕይወቶም ንምንዋሕ  ናይ መንእነሰያት ህዋሳት መንጢሎም ይወስዱ ምህላዎም 
እውን ንሰምዖ ኣሎና:: ገሊኡ ሕዝቢ ኣብ ክቢ እዛ ዓለም ኰይኑ ብጥምየት ኣማዕድዩ ክርኢ ገሊኡ ድማ ዓለም ጥራሕ 
ንዑኡ ኢላ ከምዝተፈጥረት ገይሩ ከምዝደለዮ ብዘይ ዓቐን ይጭልፋ ምህላዉ እውን ንርእዮ ኣሎና። ወዲ ሰብ ኣብዚ 
ዘሎናዮ ጊዜ ኣብ ዝተፈልየ ሽግር ኢዩ ዝርከብ ዘሎ፣ ሎሚ ኣብ ኣምላኽ ምእማን እናተረፈ ወድሰብ እምነቱ ኣብ 
ገንዘብን፣ ዝምድናን ብምግባር ምዕማጽን፣ ምትንኳልን መዓልታዊ መደብ ሕይወቱ ገይርዎም ይርከብ: ወድሰብ ከም 
ባህርዩ መጠን ዚያዳ እናደለየን ካብ ልዕሊ ዓቅሙ ንላዕሊ ክገብርን ክሓልምን እናፈተነ ኢዩ ዋላ ኳ ገለ ከም ጽቡቅ 
ፍረ ንርእዮ እንተኾና…. ፍትሒ ዝደልን ዝህብን፣ ደሞዝ ዝህብን፣ ዝወስድን ዘለቅሕን ዝመልስን ኣብ መንጎኦም 
ኣምላኽ ክገብሩ ይግባእ ርክብ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ከምዘየቛርጽ ስለዝኣመንና ነቲ ቀደም ኣብ መጋርሕን ኣብ 
ካልእ ቦታትን ዝሓለየልናን ዝሓለወናን ሎሚውን ደቁን ሕዝቡን ኢና  ሓልዮቱ ምሳና ከምዘሎ ተረዲኡና ኣብ ባህልና 
ተመሊስና ከነመስግኖን ክንዝክሮን ብማለት ኣብዚ ቅዳሴ`ዚ ቀሪብና። ርክብ ኣምላኽ ሰብን ብሕልና ኢዩ … ቸክ ኣፕ 



ክንገብር ድማ ጸጋ ረኺብና.. ቅ. ጊዮርጊስ ስለ ዝኣመነ ኢዩ ነቲ ሰይጣናዊ ሓይሊ ክቃለሶ ዝኸደ እንተዘይኣሚንካን 
ጸኒዕካን ግን ክትብገስ እውን ኣይከኣልን ኢዩ። ልብና ብዘይማላእ ሕልሚ ብዘይከውን ትዕቢት  እንተመልኤ መሰረት 
የብሉን ኩሉጊዜ ዝወድቕን ዝሓልፍን ኢዩ ኣብ ሓቂ ኣብ መንገዲ ክርስቶስ እንተኣሚና ጥራሕ ኢና  ንዓግብ። ኣብነት 
ናቱ ክንወስድ ንጽጉማት ክንሕግዝ ንሕሙማት ክንርኢ ማዕጾ ጐረቤትና ክኸብደናን ከሳጒጐናን ኣይግባእን። ከምቲ 
ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዋልታን ሰፍን ፈረስን ንሰላም ዝኾነ ፍርድናን ርእይቶናን ቅኑዕ: ኢድና ንሰላም ወስ ዝብል: 
ቃልና ንምስጋና ዝህወኽ: ስጉምትና ንፍቅሪ ዝቀላጠፍ: ክኸውን ንልሕልናና ክንዕዘብ ይግባእ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ነቲ 
ኣብቲ ጊዝያት ዝነበረ ሓጢኣት ብሰፉን ፈረሱን ስዒርዎ እዚ ሎሚ ኣብዚ ጊዜና ዝግበር ሓጢኣት እውን ካብቲ ናይ 
ቀደም ሓጢኣት ብዙሕ ዝፍለ መሲሉ እዃ እንተተራእየ ሓጢኣት ማለት ብዓቢኡ ክግለጽ ዝኽእል እቲ ወዲሰብ ኣብዛ 
እንነብራ ዓለም ኣብ ልዕሊ መናብርቱ ዝገብሮም ሕማቓት ተግባራት ኢዮም፣ ዋላኳ ኣብ ካልእ ጊዜ እዋናትን 
እንተነበርና ሎሚ ንሙሴ እግዚኣብሔር 10 ትእዛዛቱ ከምብሓዲሽ እንተዝህቦ ካልእ ትእዛዝ ኣይምወስኸሉን። 
አምላኽና ኣምላኽ ፍቕሪ ኢዩ ሃይማኖትና ክርስትና ካልእ ተልእኾ የብሉን። !

ማሃትማ ጋንዲ ዓበይቲ ሓጥያት ናይዚ ዘሎናዮ ጊዜ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ነዚኣቶም ዝስዕቡ ይዝርዝይር   !

• ሃብቲ ብዘይ ስራሕ ….ብዘይ ጻዕሪ !

• ደስታ ብዘይ ሕልና …..ብዘይ ተመስገን!

• ፍልጠት ብዘይ ጠባይ …..ብዘይ ዲሲፕሊን !

• ንግዲ ብዘይ ሞራል…..ብዘይ ዓቐን !

• ስነፍልጠት ብዘይ ሰብኣውነት!

• እምነት ብዘይ መስዋእቲ….. ኢዮም ይብል!

ዋላኳ ካብ ዓቕምናን ክእለትናን ንላዕሊ እንተኾነ ንሕና ደቂ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅ. ሚካኤል፣ ኢየሱስ ስቑል፣ ከም 
ምዃና ኣብ ሶዚያልፋይርነስ ክንኣምን ንፍታሕ ክንጽዕር ዓይነትናን መንገድናን እንተኮነ ዝሔሸ ኢዩ። ኣብ ቋንቋ 
ሃገርና ከምዝብሃል ክትቅልጥፍ እንተድኣ ደሊኻ  በይንኻ ኪድ ነዊሕ ክትከይድ እንተድኣ ደሊኻ  ግን ሰብ… ብጻይ 
ተማላእ ይበሃል። በዚ ምኽንያትዚ ባሕልናን ሃይማኖትናን ከይነጥፍእ ፍቅርን ሕውነትን ንደቅና ነርእዮም ብማለት 
ንነዊሕ መንገዲ ዝሓሰቡ ሕዝቢ…ኣብነት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወሲድና ዓመት ብዓመት ነዚ በዓልዚ ከነኽብሮ 
ንመንፈስና ኣብ ኣምላኽ ብሓይሊ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣጸጊዕና ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ደቅና ክንወስድ ሓዳርና 
ከነኽብርን ክንፈቱን ንጐረቤትና ክንሓሊ ንሃገርና ከነፍቅር መዘኻኸሪ ክኾነና ኣብ ኣምላኽ  ብቅዱስ ጊዮርጊስ 
ክንመባጽዕን ክንሕደስን ዝበሉ ነዊሕ መንገዲ ብሓደ ክንከይድ ዝመረጹ ኢዮም፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምልክት ሓይሊ 
ኣምላኽ እምነት ጽንዓትን ጥራሕ ዘይኮነ ምልክት ፍቕርን ሕውነትን ኢዩ ንሕዝቡ ንጐረብቱ እንተዘይፈቱን የፍቅርን 
ነሩ ምእንታኦም ኢሉ ኣይምቐደመን ኣይምስተበገሰን !

• Jeder lange Weg beginnt mit einem kleinen Schritt!

• ነዊሕ ጉዕዞ እውን ብሓንቲ ንእሽቶ ስጉምቲ/ ስድሪ ይጅምር!

• ሺራኹ ደርብ ላ ስድርድ ተርየኩ!

መንፈስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ልባትና ይንበር!

ሙሴ መርከ!

ኣብ ንግደት  ቅዱስ ጊዮርጊስ፥    31 ንሓሰ 2013 ፍራንክፎርት


