
ናይ አመንቲ ሓድነት 

ንባባት፡ ግ.ሓ. 4፡32-37፥ ዮሓ 3፡7-15።  

ሓድነት ሓደ ካብቲ አብ ሕይወት አድላይን ጥቕሚ ዘልኦን እዩ። እንስሳ ከይተረፈ ሓድነት ክህልዎም 
እንከሎ እዩ ብዙሕ ጥቕሚ ዘልኦም፥ ኩሎም ክሓብሩ እንከለዉ ጸላኢ ይኹን ካልእ ጸገማት ክወጽእዎ 
ይኽእሉ። ናይ ደቂ ሰብ ሓድነት ብማዕሪኡ ልዕሊ ዝኾነ ጥቕሚ አልኦ። ሓድነትን ሕንብረትን ክጎድል 
እንከሎ ፍሪኡ ምብትታን እዩ። ንብዙሕ ምኽንያት ሓድነትና ይጠቕመናን የዓውተናን። ሓድነት ክጎድል 
እንከሎ ፍልልይ፥ ጸገም፥ ይበዝሕ።  

ሓድነት ሰብ አብ ሓደነት ስላሴ እዩ መሰረቱ። አብ ቅ. ስላሴ ፍጹም ሓድነት እዩ ዘሎ። ንሕና አምሳል 
አምላኽ ስለ ዝኾና ሓድነትና መሰረቱ አብ ተፈጥሮና እዩ። ሰብ ክፍጠር እንከሎ አምላኽ ምስኡ ሓድነት 
ዘለዎ ገሩ እዩ ፈጢርዎ እንተ ኾነ ሰብ ግጉይ ምርጫ ስለ ዝገበረ ብዘይ አምላኽ ክነብር ወሲኑ በዚ ኸአ 
ሓድነት ዝጎደሎ ሕይወት ባዕሉ አእትዩ። ምስ አምላኽ ሓድነት እንተ ዘይብልና ናይ ካልእ ኢና 
እንኸውን፥ ናይ ገዛእ ርእስና ወይ ናይ ካልኦት ሰባት ወይ ሰይጣን ወይ እውን ናይ ካልኦት ፍጡራት 
ንኸውን በዚ ህውከት ዝመልኦ ሕይወት ንነብር።  

ዝተበትከ ሓድነት ብሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ተዓርዩ። አብ ምድራዊ ስብከቱ ካብ ዘዝውትሮ ዝነበረ 
አመንቱ ሓደ ክኾኑ እዩ። ቅ. ዮሓንስ ነዚ ብዝርኢ ከምዚ ይብለና ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ኻልኦት 
አባግዕውን አለዋኒ ንአአተን ድማ ኸምጽአን እየ ቃለይውን ኪሰምዓ እየን ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ከአ 
ኪኾና እየን (ዮሓ 10፡16) እናበለ ኢየሱስ ሓድነት አመንቱ ከም ዝደልን ምእንትኡ ከም ዝመጸን 
ይነግረና። ቀጺሉ አብ ዮሓ 17፡21 ኦ አቦ ንስኻ ከም ዝለአኽካኒ ዓለም ምእንቲ ኽትአምንሲ ኩሎም 
ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ከምቲ ንስኻ አባይ ዘሎኻ አነውን አባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም አባና ምእንቲ ኪኾኑ 
እልምን አሎኹ ይብል። አብ ሓድነት ቅ. ስላሴ ዝተምስረተ ሓድነት ከምኡ ብኢየሱስ አቢልና ምስ 
ሰማያዊ አቦና ሓደ ክንከውን ጸልዩልና። ሓደ ካብቲ ኢየሱስ አዝዩ ዝጸልኦ ምፍልላይ ወይ ምብትታን ናይ 
አመንቱ እዩ።  

ኢየሱስ ሓድነት አመንቱ ከምዘገድሶ ኽገልጽ ኢሉ አብ ዝተፈላለየ ስብከቱ ይገልጾ ነሩ። አብ ዮሓንስ 
ብብዝሒ ነዚ ዝገልጽ ንረክብ። እቲ ጕንዲ ወይኒ አነ እየ ጨናፍር ከአ ንስኻትኩም ኢኹም እቲ አባይ 
ዝነብር አነ እውን አብኡ ንሱ እዩ ብዙኅ ዝፈሪ ምኽንያቱ ብዘይካይ ሓንቲ ኽትገብሩ አይትኽእሉን 
ኢኹም (ዮሓን 15፡5)። ምስኡ ዘሎና ሓድነት እዩ ሓደ ዝገብረና። ምስ ኢየሱስ ሓደ ከይኮና ነነድሕድና 
ሓድነት ክህልወና አይ ክእልን እዩ። ንሱምንጪ ናይ ኩሉ ሕይወትና እዩ።  

ቀዳሞት ክርስትያን ቀዳመይ መለልይኦም ዝነበረ ሓድነትን ፍቕርን እዩ ነሩ። ግ. ሓ. 4፡32-35 ነዚ 
ጽቡቕ ገሩ ይገልጾ። እቶም አብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ዝነበሩ ማኅበር ክርስትያን ብሓደ ልብን መንፈስን 
ኃቢሮም ይነብሩ ከም ዝነበሩ ነንብብ። ሓድነቶም አብ ምግልጋል ሓድሕድ፥ አብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም 
ዝነበሮም ተገዳስነት፥ አብ ምምሕዳር ዝውንንዎ ነገራት፥ አብ ስብከተ ወንጌል ዝገብርዎ ዝነበሩ ጻዕሪ፥ 
ንሓዋርያት አብ ምክልኻል ካብ ዝኾነ ጸገም ዘርእይዎ ዝነበሩ አኽብሮትን ፍቕርን፥ ናይ እምነት 
ሓድነቶም እዚ ኹሉ እንታይነቶምን ስሙር ሓድነቶምን ይገልጽ ነሩ። ቅ. ዮሓንስ አፈወርቅ ንሓድነት 



ቀዳሞት ሓዋርያት ኽገልጽ እንከሎ፡ ሓዋርያት ንትንሥኤ ክርስቶስ ምስክርነቶም ብቃል ጥራሕ ዘይኮነ 
አብ መንግኦም ብዝርአ ዝነበር ፍቕሪ እውን እዩ ይብል።  

ሓደ ካብቲ አብ ጸሎተ ሃይማኖት ሓዋርያት ዝደረስዎ ናይ ቤተ ክርስትያን ባህርያት ክንገልጽ ከሎና፥ 
ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስትያን ንብል እዚ ኸአ ቤተ ክርስትያን ካብ መጀመርያ ባህሪአ ሓድነት  ሓንቲ 
ዝኾነት እምበር ዝተመቓቐለት ማለት አይኮነን። አብዚ ናይ ግ.ሓ. ጥቕሲ ዝያዳ ዝጸቕጠሉ ናይ ሓድነት 
ጥቕሚ እዩ። ሓድነት፥ ስምረት ናይ ሓደ ንፉዕ ክርስትያን  ጸጋን ናይ ቤተ ክርስትያን ነባሪ ምልክትን 
እዩ። ሓድነት ዝጎደላ ቤተ ክርስትያን ምምቕቓል እያ እተብዝሕ።  

ሓድነት ክርስትያን ከምዘሎ ክንርእዮ እንከሎና ብዝያዳ ዝገልጾ ዝኾነ ክርስትያን ከም ዓላምን መምርሕን 
ገሩ ክወስዶ ዘለዎ እዩ። አብዚ እንርእዮ ሓባራዊ ዋንነትን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓድሕዳዊ ሓላፍነት አብ 
ልዕሊ ማኅበር አባላት እዩ። 

ሓዋርያት አብ ግ.ሓ. 4፡32-35 ከም እንረኽቦ አብታ ቀዳመይቲ ዓረፍተ ነገር አርባዕተ ነገራት ተጠቒሶም 
ንረኽቦም። 

• እቶም አመንቲ ማኅበር የቑሙ። 
• እቶም ዝአመኑ ኹላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ።  
• ብኹሉ ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ነቲ ገንዘቡ እዚ ናተይ እዩ ዚብል አይነበሮምን። 
• ነቲ ቀንዲ ማእከል እምነቶም ዝኾነ ምስክርነት ይህቡ ነሮም፥ ነቲ ዝተንሥአ ኢየሱስ ብዓብይ 
ኃይሊ ብትአምራትን ምሕዋይን ይምስክሩ ነበሩ።  

አብታ ቀዳመይቲ ማኅበር ሃብታም ወይ ድኻ አይነበሮምን። እቶም መሬት ወይ አባይቲ ዝነበሮም ይሸጥዎ 
ነሮም። እዚ ብገዛእ ፍቓድካ እትገብሮ ነቶም አብ ሕይወቶም አድላዪ ነገራት ዘይብሎም ንምሕጋዝ ኢልካ 
ዝገበር ዝነበረ እዩ። ነፍሲ ወከፍ አባል ናይ ነፍሲ ወከፍ አባል ድለት ከም ዝተማልአ ምርአይ እምበር 
አብ ናይ ገዛእ ርእሶም ድለት ከተኩሩ የብሎምን።  

ሓዋርያት ሕጉሳትን አብ አገልግሎት አሕዋት ዝተጸምዱን እዮም ነሮም አብኦም ዝርአ ዝነበረ ምስምማዕን 
ቀጻሊ ምርድዳእ ነቲ አብ ውሽጢ ቀዳመይቲ ማኅበር ዝነበረ ሓድነትን ከመይ ኢሉ አብ ኩሉ ብቐሊል 
ክዝርጋሕ ከምዝክአለ ይገልጸልና፥ ናይ እዚ መበገሲ ኸአ ፍቕሪ እዩ፥ እዚ ብወገኑ አብ መንጎ እቶም 
አመንቲ ሕድገትን ስምረትን ይፈጥረሎም ነሩ። ኩሎም ዝርእይዋ ዝነበሩ አሕዋትን አሓትን ደቂ ሓደ አቦ 
ከምዝኾኑ እዩ። እዚ ግን አብ ገለ እዋን ጸገማት አይጓነፎምን ነሩ ማለት አይኮነን። ዘይምርድዳእ፥ 
ጽልኢ፥ አንነት፥ አብ ሰባት ስለ ዘሎ በብእዋኑ ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተሓተ ይቀላቐል ነሩ። በዚ ሰብአዊ 
ባህሪ ቤተ ክርስትያን ክንርእዮ ንኽእል።  

አብ ገለ እዋን ክርስትያን Socialist ማኅበርታውያን ብዝብል ንውቀስ ኢና፥ ክንሓፍረሉ ዘሎና ወቐሳ አይ 
ኮነን። ማኅበራዊ ሓሳብ ዝብሃል ንነፍሲ ወከፍ ከም አድላይነቶም ካብ ነፍሲ ወከፍ ብመጠን ክእለቶም 
ዝብል እዩ። ብሓቂ እዚ ድሕሪ ኾይኑ ናይ ማኅበርትነት እንታይነት ሓደ ክርስትያን ዘይሰማምዓሉ 
ምኽንያት የብሉን።  

ብዙሕ ጊዜ ሰባት ዝገብርዎ ናይ ሶሻልዝም ከምኡ ኮሚኒዝም ከደናግሩ ዝገብርዎ እቲ አብ ግብሪ 
ከውዕልዎ እንከለዉን ከምኡ አልቦ እግዚአብሔር ዝብል አተሓሳስባ ከልብስዎ እንከለዉ እዩ። ኮሚኒንዝም 
አብ ዝልዓለ ጥርዙ በጺሑ አብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝረአናዮ ርትዒ ብዘይ ፍቕሪ ክሰርሕ አይ ክእልን 
እዩ፥ (ንሕና ክርስትያን ከም እንዝክሮ ሓቀኛ ፍቕሪ ብዘይ ፍትሒ ክህሉ አይክእልን)።  



ሓድነት አብ ማኅበር ክርስቶስ ብርቱዕ ስራሕ እዩ፥ ከም ሓድነት አብ ሰብ ቃል ኪዳን። ብሓድነት 
ክንዓቢ እንከሎና ኩሉ ጊዜ ዝተፈላለየ ፈተና ወይ በዳሂ ኩነታት ምስ ገጠመና እዩ። አብ ርእስና ምልስ 
ኢልና ምስታ መልዕልተ ኩሉ ዝኾነ ቤተ ክርስትያን ዝሓበርና ዲና? ምስ አቡናትና፥ ምስ ካህናት 
አገልገልትና ብሓፈሻ ምስ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ዝሓበርና ዲና። ዘይንሓብር እንተ ኾና ስለምንታይ 
ንዝብል ክንምልስ አሎና። አባና ክንቅይሮ ዘሎና እንታይ አሎ ክንብል ግቡእ እዩ። ቤተ ክርስትያን 
ብመንፈስ ቅዱስ ስለ እትምራሕ አብ እምነት ብዝርኢ ክትጋገ አይትኽእልን ኢያ፥ ስለዚ እቲ ጸገም 
ብወገነይ እዩ ብወገን ቤተ ክርስትያን አይ ኮነን።  

ብዙሓት አባላት ቤተ ክርስትያን ዝነበሩ እምነቶም ሓዲጎም አብ ካልእ ዝኸዱሉ ምኽንያት ምስ 
እትሓቶም ዝተፈላለየ ምኽንያት ኢኻ እትሰምዕ። ገለ ንምሕደራ ቤተ ክርስትያን ይቋወሙ፥ ገለ 
ንትውፊት ቤተ ክርስትያን ይቋወሙ። ገለ ንስርዓተ አምላኾ ይቋወሚ ገለ ኸአ ንዓምዲ እምነት ቤተ 
ክርስትያን አይቅበሉን። አብ ኩሉ እንርእዮ ንአይ ስለ ዘይርድአኒ ወይ ክቕበሎ ስለ ዝኸብድ ወይ እውን 
ገለ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ስለ ዘረድኡኒ ንትምህርትን እምነትን ቤተ ክርስትያን ሓዲገ አብ ሃዲስ እምነት 
አትየ ይብሉኻ፥ ገለ ሕሉፍ ሓሊፍዎም አብ ጸልማትን ምስ ኢየሱስ ርክብ ከምዘይነበሮም ገሮም ሕጂ ግን 
ንኢየሱስ ከምዝረኽቡ ክዛረቡ ትሰምዕ። እዚ ግን ብቝዕ ምኽንያት አይ ኮነን ንአኻ እንተ ዘይተረድአካ 
አብኡ ሓቂ የለን ማለት አይኮነን። እቲ ጸገም ብዙሓት ካብ መንፈስ ክርስትና ወጻኢ ንኹሉ ብግሎም 
ዝርድኦም ስለ ዝትርጉሙን ዝቕበሉን ዳርጋ ዋና ዘይብሉ ግራት ዘርከበ ዝወፍሮ እዩ ነገሩ። ክርስትና ግን 
ካብ መጀመርያ ነቲ ሓቂ ክርስቶስ ዝመሃሮ ሒዙ ብዘይ ምቁራጽ ክሳብ እዛ ዘሎናያ እዋን ዝቐጸለ እዩ፥ 
ንሱ ኸአ በታ ሓንትን ቅድስትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝምራሕ እምነት እዩ። ሓቂ አብቲ ክርስቶስ 
ዝበሎ እያ እትርከብ ባዕሉ ኸአ አነጺሩ ነጊሩና አነ ሓቅን ሕይወትን መገድን እየ ኢሉና። ኩሉ ጉዕዞ 
ሕይወትና ምስኡ እንተ ገበርና ምስኡ ሓድነት ስለ ዝህልወና ጸገም ዝብሃል የብልናን። 

ኢየሱስ አብ ትምህርቱ ንኒቆዲሞስ ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ ድሃዩ ኸአ ትሰምዕ ካበይ ከምዝመጽእ አበይ 
እውን  ከም ዝኸይድ ግና አይፈልጥን ኢኻ፥ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ (ዮሓንስ 
3፡8) እናበለ መንፈስ ቅዱስ ከም ንፋስ እዩ አብ ሓደ ፍሉይ ገጹ ይነፍስ እናበለ እቶም ካብ መንፈስ 
ቅዱስ ብጥምቀት  ዝተወልዱ ንመምርሒ መንፈስ ቅዱስ  እዮም ክስዕቡ ዘለዎም።  እሞ ሎሚ ነቲ 
መንፈስ ቅዱስ ዘብርሃልናን ዝምርሓናን ክንስዕብ ፍቓደኛታት ዲና አብ ግላዊ ሕይወትና አብ ቍምስናና 
አብ ሓዳርና ኮታስ አብ ኩሉ ክርስትያናዊ ሕይወትናን ርክባትናን? ከምኡ እንተ ዘይኮነን እንታይ አሎ 
ክንቅይሮ ዘሎና።  

አብ ትዕዝብቲ ሕይወትና ኩልና ብግሉጽ ክንርእዮ እንኽእል አሎ። ሰባት ሓድነት ክጎድሎም እንከሎ፥ 
ፍልልይን ዘይ ምርድዳእን አብ መንጎ ሰባት መዓልታዊ ይርአ ብእኡ ምኽንያት ከአ ብዙሓት ይሳቐዩ። 
ዘሎናዮ ዘመን ሕይወት ዳርጋ አብ ፍልልይን ስእነት ሓድነትን ዝቃለስ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝርአየካ። ዝገደደ 
ሓደ ክርስትያን ንሓደ ሓው ጥፍአቱን ሞቱን ክምነ ክትርኢ ከሎኻ ብሓቂ ከቢድ እዩ። አብ ሓደ 
እምነትን አብ ሓደ ከባብን ዝዓበዩ ብኹቱር ጽልኢ ሞት አድሕድ ክምነዩ ክትርኢ ዓለምና ክሳብ ክንደይ 
ካብቲ ኢየሱስ ዘስተምሃሮን ብዓቢኡ ብሞቱን ትንሣኤኡን ዘምጽኦ ጸጋ ጸልማት ጎልቢብዋ ከምዘሎ ዘርኢ 
እዩ።  

ማኅበር አመንቲ ሓደ አእምሮን ልብን ዝኾኑ አብ መንግኦም ግለ ሰባት ዝመርሑ ዘወሃህዱ ንሓድነት 
ዝዓበየት ማኅበር ዝሰርሑ የድልይዎም። ሓደ ካብቲ ኢየሱስ ብሞቱን ትንሣኤኡን ዝሰዓሮ ንህዝቢ 
ዝግዚአብሔር ሓደ ከይኮኑ ዓንቂጹ ሕዝዎም ካብ ዘሎ፥ ካብ መንፈስ እቲ ካብ ብቐደሙ ክፈልዮምን 
ክጎድኦምን ዝጸዓረ ሰይጣን ነጻ ምውጻእ እዩ። ትንሣኤ ክርስቶስ ምፍልላይናን ምምቕቓልናን አሕውዩ 



ሓደስቲ ፍጥረት ብመንፈስ ገሩ ንመንገዲ ሕይወት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ከም እንጉዓዝ ይገብረና 
እዚ ኸአ ንኽብሪ አምላኽን ንድሕነት ነፍሳትን እዩ።  

ቅ. ጳውሎስ አብ ሰብ ኤፈሶን 4፡5 ምኽንያት ሓድነት ክርስትያን ኽገልጽ እንከሎ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን 
ኢየሱስ ክርስቶስ አላ ምኽንያቱ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ስለ ዘሎ ይብለና። እዛ ሓንቲ 
ቤተ ክርስትያን ሓደ ዝርአ መራሒ አለዋ አብዚ ዓለም ንሶም ከአ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም። ከም 
ዝተባህለ አርአያን አብነትን ናይ እዚ ሓድነት እቲ አብ መንጎ ቅድስት ስላሴ ዘሎ መለኮታዊ አካልነት እዩ 
(ሓድነት ናይ ሓደ አምላኽ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፪ይ ቫቲካን ኅብረት ክርስትያን Unitatis 
redintegration 2)።  

፪ይ ጉባኤ ቫቲካን ንሓድነት ቤተ ክርስትያን ብዝርኢ ሓደ ደኩመንቲ (ኅብረት ክርስትያን ብዝል ዝፍለጥ) 
አውጺኡ ነዚ ሓድነት ኽገልጽ እንከሎ ሓድነት ክርስትና ዝግለጾ አብ ሓደን ልክዕን እምነት ክንአምን 
ከሎና፥ ብሓደ ምሕደራ ክንምራሕ እንከሎና፥ ሓደ ዓይነት መለኮታዊ አምልኾ ክነዘውትር እነከሎና 
ከምኡ ምስ ኩሎም ህዝበ እግዚአብሔር ብስምምዕ ክነብር እንከሎና። እዩ።  

ቤተ ክርስትያን ሕይወታ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝምንጩ፥ መ.ቅ. ቀንዲ መጋቢ ሕይወት ቤተ 
ክርስትያን እዩ፥ እቲ አብ ልቢ ምእመናን ዝነብር መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስትያን ከአ ብጸጋ ዝመልእን 
ዝመርሕን ዘስደምም ኅብረት አብ መንጎ አመንቲ የፍሪ። አብ ቤተ ክርስትያኑ እቲ ዘደንቕ ምስጢረ ቅ. 
ቍርባን ብምሥርዑ ከአ ናይ ቤተ ክርስትያን ሓድነት ትርጉም ይርከብን ይግለጽን በዚ እቲ ቀንዲ 
ንሓድነታ ዘጽንዕ ቅዱስ ቍርባን እዩ።  

ሓደ ካብቲ ቀንዲ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን እምብአር ሓድነት ክርስትያን ክርከብ እዩ። ባዕሉ ጎይታን 
ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ አብ መስቀል ምማቱ ዓለም ንስኻ ከም ዝልአኽካኒ ምእንቲ ክትአምን ኦአቦይ 
ንስኻ አባይ ዘሎኻ አነውን አባኻ ኵላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን አሎኹ (ዮሓ 17፡21) እናበለ 
ብምጽላዩ ቤተ ክርስትያን ነዚ ከም ቀንዲ ተልእኮአ ገራ ትሰርሓሉ። አብ ወርኂ ጥሪ ምእንቲ ሓድነት 
ክርስትያን አብ ምሉእ ዓለም ይጽለ። አብ እነዕርጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ምእንቲ ሓድነት ንጽሊ።  

ማርያም አደ ቤተ ክርስትያን ንብላ እዚ ኸአ በቲ ወዳ አብ መስቀል ቅድሚ ምማቱ እዚአ አደኻ እያ እዚ 
ወድኺ እዩ ዝበለ መሰረት ገርና ኢና። አደ አብ ሓንቲ ስድራ ጠርናፊትን ንኹሉ ሕመቕን ጽቡቕን ገዝአ 
ጸራ እትነብር እያ። ንሳ አካቢቶም ጸግዖም ተስፋኦም እያ። እዚ ምስቲ ማርያም አብ ቤተ ክርስትያንን 
አብ ሕይወት ነፍሲ ወከፍና እተበርክቶ ክንርኢ ይሕግዘና። ሎሚ እውን ሓደ ልብን መንፈስን ለቢስና 
አብ አደና ንቕረብ። ሓድነትና ክሕሎ ንሳ እትብሎ ወደይ ዝበለኩም ግበሩ እያ እትብለና።  

ሓድነት እምነትና አብ ልብና ንሓድነትን ስኒትን ቤተ ክርስትያን ብዝያዳ እንወፍር ይግበረና።  

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ


