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ክርስትናን መናውነትን 

መን ሓሉፉ መን ኣብ ዜትከኣለ እዋን ይነበሩ ሓዯስቲ ብምርምር ኮነ ብምህዝ ዜተረኸቡ ነገራት ሓዴሽ ታሪኽ 

እንዲምጽኡ ንነገራት ይቀያይርዎ። ብኡ መጠንውን ናይ ወዱ ሰብ ፍሌጠት እንዲዒበየ ስሇዜኸይዴ ትማሉ ይፈሌጦ ልሚ 

እንዲፈሇጦ ይበጽሖ ነገራት እንዲበጽሖ ፍሌጠቱ ይዒቢ ወይ ይሰፍሕ። 

ክስርቲያንውን ኣብ መንጎ እዙ ብመን ኣምጽኦ ምዕባሇ (ቴክኖልጂ) ፍረዮም ነገራት እትሇዋወጥ ዒሇም 

ስሇዜነብር ምስቲ መን ምጽኦ ነገራት ይጎዒዜ።ትማሉ ብእግሪ ተጓዑዘ፡ ብፈረስ ጋሉቡ፡ ምህር ዜነበረ ልሚ ብባቡር፣ 

ነፋሪት፡ ብመኪና መራኸቢ ብዘሃን ወተ... ተጠቂሙ ኣብ ሓጺር ግዛ ናብ ብዘሕ ቦታ ይበጽሕን ትምህርቱ የመሓሊሌፍን 

በዙ መገዱ ከኣ ናይ ቴክኖልጂ ተጠቃሚ ይኸውን።  

 ኣብ ክርስትና ጉዕዝ መንፈሳዊ ዜኾነ ሰብ መን ብምጽኦ መሳሪሒታት ኣይንጠቀም ቤተክርስቲያን ናይ ቴክኖልጂ 

ውጽኢታት ዜኾኑ ነገራት ኣይተእቱ ዜብሌ ኣዋጅ የሇን። ግና ሥርዒት ዜጥሕስን ትውፊት ፍርስን ክኸውን የብለን፡ እዙ ስሇ 

ዜኾነ ከኣ መን ንምጽኦ ቴክኖልጂ ንመንና ምምሳሌ ሓጋዙ እዩ። 

ናይ ቁርስና በረኸት 

ካሌኣይ ሰሙን ቅዴስት 

ካብ ናይ ጎይታናን መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ካሌኣይ ሰንበት ቅዴስት ተባሂለ ዜጽውዒለ ምኽንያት ካብዙ 

ሰንበት ዋዛማ ጀሚሩ ዜዜመር ጾመ ዴጓ ቀሇሙ ከምዙ ዜስዕብ ይብሌ "ዚቲ ዕሇት ቅዴስት ይዕቲ፡ እዚ ዕሇት 

ቅዴስት እያ።" ሰንበትየ ቅዴስት እንተአዕረፍኩ፡ ዕረፍኩሊ ሰንበት ቅዴስት እያ። "ቅደሳነ ኩኑ እስመ አነሂ ቅደስ 

አነ፡ ኣነ ቅደስ እየ'ሞ ቅደሳን ኩኑ " በሇ እግዙአብሔር። አብ ቀዯሳ ሇሰንበት፡ አብ ንሰንበት ቀዱስዋን አኽቢርዋን፡ 

እንዲበሇ ብዚዕባ ናይ ሰንበት ቅዴስና ዜነግር ስሇዜኾነ ቅዴስት ተባሂሊ። ስያሜኡ ዴማ ሰንበት ናይ ዕረፍቲ መዒሌቲ 

ክትከውን ኣብ ኦሪትን ሓዱስን እግዙአብሔር ዜባረኻን ዜቀዯሳን መዒሌቲ ምዃና ኻኽርን እግዙአብሔር ቅደስ 

እዩ'ሞ ዯቂሰባት'ውን ናብራ ቅዴስና ክሕዘ ከምዜግባእ ዜነግር መዒሌቲ ስሇዜኾነ እዩ። ፍ 2፡3 ጸ 20፡8−11 ላ 

19፡2−3 1ጴጥ 1፡15−16  

ምስባክ                                                                ምንባብ 

እግዙአብሔርሰ ሰማያተ ገብረ                                     1ተሰ 4፡6−8 

አሚን ወሰናይት ቅዴሜሁ                                        1ጴጥ 1፡13−25 

ቅዴሳት ወዕበየ ስብሐት ውስተ መቅዯሱ                          ግ.ሐ 10፡17−30 

                               መዜ 95፡5                       ማቴ 6፡16−25 
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 ኣብ መን ሥጋዌ ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርያት መርበብ ርጊሖም ዒሳ ይገፉ ኔሮም እዮም። እዙ 

ከኣ ናይቲ መን ውጽኢት እዩ። ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስውን ካብ ሕጂ ከምኡ ሰብ ክትገፉ ኢኹም ኢለዎም 

እምበር ዒሳ ምግፋፍ ሓጥያት እዩ ኣይበልምን። ቅደስ ጳውልስውን ብሓዋርያነቱ እንዲገሌገሇ ከል ቴንዲ ይሰፊ ኔሩ። እዙ 

ጥበብ እዙ ናይቲ ግዛ ውጽኢት እዩ። ብሓፈሽኡ ቴንዲ ምስፋይ፡ ዒሳ ምግፋፍ፡ ቀሇም በጽቢጽካ፡ ብርዑ ጸሪብካ፡ ቆርበት 

ኣሌፊዒካ፡ ጽሑፋት ምጽሓፍ ኣብ መን ሓዋርያት ዜነበረ ህዜቢ መንጨዎ ምዕባሇ እዩ ኔሩ። ቤተክርስቲያናውን ኣብ 

መናት ናይ ቴክኖልጂ ውጽኢት ተጠቃሚት ኮይና እያ። ካብ ስርዒታትን ትውፊትን ንይወጹ ነገራት ዯቃ ንኽጥቀሙ 

ትመክር እያ። '' ንመን ርኣዩ '' ትብሌ። ስሇዙ ነዙ ወሇድ ንምምሃር ነዙ መን ምስትውዒሌ የዴሉ። መንፈሳዊ ሰብ ነዙ 

መን እዙ ከስተውዕሇለ ኣሇዎ።  

 ነዙ መሰረታዊ ሓሳብ መበገሲ ብምግባር ንመንና ከስተውዏሇለ ከምሇዎ ዜፈሌጥ፡ ከም ግዙኡ ክጉዒዜ ዜጽዏር 

ኣል። እዙ ጽቡቅ እዩ፡ ግን ንመን ንምምሳሌ ዜግበር ጉያ ክርስቲያናዊ ሥነምግባር ጉዴሌ ከይኸውን ክንጥንቀቕ ይግባእ። 

ክኣቱ ዜግብኦ እንዲኣእተኻ፡ ክተርፍ ዜግብኦ እንተዯኣ ይኣትሪፍካ ኣጸጋሚ እዩ።  

 መን ምጽኦ እዩ እንዲተባህሇ ኩለ ፍቓዴ ተዋሂብዎ ናብ ቤተክርስቲያን ይእቶ ናብ ምእመናን ይብጻሕ እንተ ዴኣ 

ተባሂለ ሓዯጋ ኣሇዎ። ኣብዙ ሇናዮ እዋን ንምእመናን ካብ ቅዴስቲ ቤተክርስቲያን ካብ ወሌዯ ዋሕዴ ሃይማኖት 

ንኽፈሊሌዩና ብዘሕ ፈተናታት ኣብ ቅዴሜና ተዯቂኖም ይርከቡ። መናፍቃን ዜጎይዎ ጉያ ኣረማውያን ርእይዎ ምፍጣጥ ነዙ 

ዒቢ ምስክር እዩ። ምስ እዙ'ውን ተወሳኺ መን ምጸኦ መናዊነት ናቱ ዒቢ ግዯ ይገብሩ ኣሇዉ። እዙኦም ኩልም ናይ 

ምእመናን ናይ መንፈሳዊ ሕይወት ናይ ምስንኻሌ ወይ ምዒንቅፍ ዒቢ ተራ ኣሇዎም። ነዙ ሓሳብ ግሌጺ ንምግባር ንመን 

ምኽኒት ብምግባር ኦርቶድክሳዊ መቐረቶም ዜተቀዯሰ ሓሳቦም፡ ትውፊቶምን ሥርዒቶምን ባህልምን እንዲስኣንዎ ዜኸደ 

ሇዉ ምእመናን ውሑዲት ኣይኮኑን።  

 እዝም ምእመናን መናውያን ኢና ኢልም ናብ ዜተፈሊሇየ መግዱ ዜወዴቁ መገዴታት ኣል ገሇ ካብኡ ምስ ንርኢ። 

1.  ብኣተሓሳስባ፡  

ነፍሲ ወከፍ ናቱ ዜኾነ ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ኣሇዎ። ከም መጠን እምነቱን ፍሌጠቱ ስፍሓት ኣተሓሳስብኡን ከም ጽባቐ 

ባህሪኡ ከም ሕማቕ ባህሪኡ ናቱ ኣመሇኻኽታ ይህሌዎ። መንፈሳዊ ሰብ'ውን ኣብዙ ዜተፈሊሇየ ኣተሓሳስባ ሇዎ ዒሇም 

ስሇዜነብር ኣተሓሳስብኡ ቤተክርስቲያን ካብ ዜመሃረቶ ትምህርቲ፡ ኣቦታት ካብ ዜነበርዎም ሕይወት ብምውራስ 

ብመንፈሳዊነት ዜሃብተመ ኣተሓሳስባ ናቱ ጌሩ ይጉዒዜ። ኣተሓሳስብኡ ፈሪሃ እግዙኣብሔር ሇዎ ክርስቲያናዊ ሕይወቱ 

የውቅስ ንዜተጠምቐሊ ንዜነበረሊ ቤተክርስቲያን ምስክር ዜኾነ ክኸውን ይግባእ።  

ኣብዙ ሇናዮ እዋን ነዙ ንጊዐ ሰሌጢነ እየ ሰሇ ዜበሇ ጥራይ ብምኽንያት መናውነት ኣጸጋሚ ኣረኣእያ ሇዎ ሰብ ኣል። 

ከምዙ ዜኣመሰሇ ሰብ ምስቲ መን ዜተጉዒ እንዲመሰል ይገብሮ ነገር ስሇየሇ ከይተረዴኦ ንቤተክርስቲያን ይነቅፍ። 

ንኣብነት ኣረማውያን ዜጸሓፍዎ ኣንቢበ ቤተክርስቲያን ንህዜቢ ካብ ምዕባሇ ንዴሕሪት ኣትሪፋቶ ብምባሌ ይወቅስ። ትማሌን 

ቅዴሚ'ኡን ከምእ'ውን ልሚ ዜሰርሓቶ ስራሕ ገዱፍካ ተሓታቲ ምግባር ጌጋ እዩ። ከምዙ ዜኣመሰሇ ሰብ ቤተክርስቲያን 

ንዜገበረትለ ነገራት ከየስተውዒሇ እቶም ብስም መናውነት ምዕባሇን ንብቦም ጽሑፋት ዒይነ ሌቦንኡ ስሇዜኽውሌዎ 

ብሥጋዊ ስምዑት ጥራሕ እዩ ዜጉዒዜ። ''እግዙኣብሔር ክጭክን ስሇይግብኦ ሃይማኖት ኩለ ናብ ገነት የእትወና እዩ። እቲ 

ሓዯ ቅኑዕ እቲ ሓዯ ጌጋ እዩ ክንብሌ ኣይግብኣን።'' ዜብሌ ናይ መናውያን ኣረርባ ኣል። ''ዩኑቨርሳሉዜም'' ኩለ ሓዯ 

እግዙኣብሔር ስሇምሌኽ ኩለ እምነት ናቱ ሓቅነት ኣሇዎ። ዜብሌ ኣተሓሳስባ ዜመጸ ካብዙ እዩ።  

2. ብሃይማኖታዊ ኣካይዲ 

ክርስቲያን ናይ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ ተቀቢለ ንይተረድኦ ሓቲቱ ብምርዲእ ከምቶ ቀዲሞት ኣቦታት ክጓዒዜ ኣሇዎ '' 

ካባና ከምዜተቀበሌኩሞ ወግዕን ሥርዒትን ይኮነ ብይሥርዒት ካብ ዜኸይዴ ሓው ኩለ ክትፍሇዮ ብስም ጎይታና 

ብኢየሱስ ክርስቶስ ንእዜኩም።''  2ይ ተሰ.3፡6። ከም ዜበሇ ናይ ኣቦታትና ትውፊትና ወግዕና ሥርዒትና ክንሕለ 

ይግብኣና። ቤተክርስቲያንና ከም ሥርዒትን ትውፊትን ኣቦታት ስሇዜኾነት ናብኣ ክመጽእ ከል ነቦታትና ክመስሌ ኣሇዎ። 



            ብናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቅዴሥት ሥሊሴ ቤተክርስቲያን ሳንሆ ካሉፎርንያ  ዜተዲሇወ ፳፻፫ ዒ.ም 2003 ዒ.ም
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ሥርዒታ ክሕል ክኽበርን ይግባእ። ሓዯ ሓዯ መናውያን ኢና ዜብለ ሰባት ግና ነዙ ትውፊታትን ሥርዒታን 

እንተይተጣሒሱ ኢልም ዜማጎቱ ብዘሓት ኣሇው።  

ቆሌዒ ህጻን ክጥመቕ ከል ቁሪ ከይኣትዎ ብምባሌ ዉዐይ ማይ ኣብ ፐርሙስ ሒዝም ዜመጹ ጋጥምን ዜርአን ል እዩ። እዙ 

ካብ ምንታይ መጺኡ እንተ ኢሌና ካብ መናዊነት ዜተበገሰ ኮይኑ እምነት ምጉዲሌ እዩ። መዜሙር ብኦርጋን ይተዒጀብ፡ 

ቤተመቅዯስ ምስ ጫማና ንእቶ፡ ዯቂ ተባዒትዮን ዯቂ ኣንስትዮን ብሓንሳብ ኮፍ ኢልም የቀዴሱ፡ ዯቂ ኣንስትዮ ከም ዯስ 

ዜበሇን ክዲን ይከዯና። ዜብሌ ሕቶታት ዜመጽእ ል ምስዙ መን ምጽኦ ነገራት ተታሓሒዘ እዩ። እቶም መናውነት 

ንኽተሌ ኢና ዜብለ ናይ ሃይማኖት ትካሊት እንታይ ምዕባሇ ኮን የርእዩ ኣሇዉ። ''ንፋቄ ንኽገዴዴ ሰድም ይወሌዴ'' ኣበው 

ከዜበሌዎ። ልሚ ግብረ ሰድም ይፈቀዴ ተባሂለ፡ ፓስተራቶም ባዕልም ግበረሰድማውያን ኮይኖም ናይ ግብረሰድማውያን 

መርዒ ክባርኹ ንርእዮን ንሰምዖን ሇና እዩ ካብ ሰሇስተ ንሊዕሉ ኣንስቲ እንተተመርዒና እንታይ ጸገም ኣሇዎ ዜብሌ ሕቶውን 

ኣብ ንምምሊስ ኣብ ምዴሊዋት ይርከብ ኣሇዉ። መጽሓፍ ቅደስና ግና ዜብሌ ግብረ ሰድም ሓጥያት  ምኻኑን ሰድምን ጎሞራን 

በዙ ምኽንያት ከምዜተቀፉ ኢዩ ዜነግረና። 

ኣብ ሑጻ ዜተመስረተ ኩለ ግዛ ግዙያዊ ስሇዜኾነ ንሕና በዙ ስርሖም ኣየገርመናን እዩ። ናይ ትንቢት ፈጸምቲ ስሇዜኾኑ። 

ኣምሊኽ ቅደሳን ካብዙ ከምዙ ፈተና የሓሌወና። ሓዋርያዊት ቤተክርስቲያና ግን ነዙ ሕቶ'ዙ ሌዕሌ እንተዴኣ ኣፍርያ ጉዕዝኣ 

ናብ ፈተና ይወዴቅ፡ ሥርዒታ ይበሊሾ፡ ትውፊታ ይፈርስ። ስሇዙ ብኣጋኡ ንምግታእ ''ቆሌዒ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ "ከም 

ዜበሃሌ።'' ግዙኡ ሕጂ እዩ። እንተይኮይኑ ጽባሕ ንናይ ካሌኦት ዜብህጋ ኣዑንቲ ሇውኦ ''መናዊ'' እየ በሃሊይ እንታይ ኣሇዎ 

ምባለ ይተርፍ እዩ። 

3. ብመነባብሮ፡  

መንፈሳዊ ሰብ መንነቱ ዜግሇጽ ኣብ ቤተክርስቲያን ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ቤቱ'ውን ብመነባብሮኡ ክምስከር ኣሇዎ ናይ ብሓቂ 

ውለዴ ናይ ኣብኡ ከምዜኾነ ዜግሇጽ መነባብሮ ክህሌዎ ይግባእ ንኣብነት ጋሻ ክመጸካ ከል እግሩ ሓጺብካ ምቅባሌ፡ ነቲ 

ሇካ ተኻፊሌካ ምብሊዒ ወ..ተ . . . እዙ ሠናይ ምግባር ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍርዱ ምስ መጸ ካብ ዜሓቶም 

ሕቶታት ሓዯ ከም ዜኾነ ቅደሳት መጻሕፍቲ ይነግሩና እዮም። ማቴ.25፡45። ካብዙ ልሚ እዋን ግን ብምኽንያት 

መናውነት እናተሳዒረ እንዲጠፍአን ይኸይዴ ኣል። እዙ ሓቢርካ ናይ ምብሊዒ ባህሉ ጥራይ ይኮነ ነቲ ዜሓመመ ናይ 

ምብጻሕ፡ ንዜሞተ ምቅባር ንሕዘን ምጽንናዒ ዜኣመሰለ ምስ ክርስትና ዜተተሓሓዘ ሃብታማት ሃይማኖታዊ ባህሌታትና 

ከጥፈኣሌና ይኽእሌ እዩ። ኣብ ምዕራባውያን እንተሪኢና ውሌቃውነት (ብሕታውነት) ብምንጋሱ ኣብ ማሕበራዊ ሕይወቶም 

ዒቢ ፈተና ወዱቅዎም ይርከብ። ምትሕግጋዜ ይፈሌጥ ሕብረተሰብ እናማዒበሇ ይኸይዴ ኣል። ካብ ሕጂ ከነስተውዕሇለ 

እንተይኪኢሌና እዙ ነገር'ውን ኣባና ክምዕብሌ ከምዜኽእሌ ከነስተውዕሌ ይግባእ።  

ኣብ መንጎ ስዴራቤት ንዜፍጠሩ ጸገማት እቲ ቀንዱ ምኽንያት ''መናዊነት'' ብዜብሌ ዜፍጠር ጸገም እዩ። ብስዴርኦም 

ሊግጹ፡ ንዒበይቲ የኽብሩ፡ ፍቅሪ ስዴራቤት ይብልም ህጻናት ዜፈርዩ ሇዉ መናውነት ጽሌዋ የሕዴረሌና ስሇል እዩ። 

ስሇዙ ዋሊ መነባብርኡ ተመሓይሹ ምቹእ ናብራ እንተኣጋጠሞ መንፈሳዊ ሰብ ክርስቲያናዊ ባህለ ከይርስዕ ክጥንቀቕ ይግባእ። 

4. ብኣከዲዴና፡  

ክዲን ንበይኑ ናይ መንፈሳዊነት መግሇጺ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ውሽጣዊ ህይወት ምስተሇወጠ እቲ ውሽጣዊ ብዯገውን 

ክግሇጽ ስሇሇዎ ክርስትና ብኣካዲዴናውን ይግሇጽ እዩ። እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 

ብኣከዲዴንኡ ስሇዜፈሇጠቶ ንስኻ ኣይሁዲዊ ኢኻ ከምዜበሇቶ ዮሓ.4፦9። መንፈሳዊ ሰብ ብኣከዲዴንኡ ተፈሉጡ ንስኻ እገሇ 

ኢኻ ክብሃሌ ኣሇዎ። ቅደስ ጳውልስ ኣብ 1ይጢሞ 2፡9። "ብዜግባእ ክዲን ይሰሇማ "ክብሌ ንኣሓትና መሌእኽቱ መሓሊሇፈ 

ነዙ እዩ። ዯቂ ተባዒትዮ'ውን ዜግባእ ክዲን ክኽዯኑ ይግባእ። ኣብዙ ሇናዮ እዋን ብፍሊይ መንእሰያት ክርስትና ብሌቢ እዩ 

ዜብሌ ኣረኣእያ ሒዝም ክጎዒዘ ይረኣዩ። እዙኣቶም በቲ ሓዯ ነቲ መንፈሳውንት ይዯሌይዎ በቲ ሓዯ ከኣ ዒሇማውያን ክመስለ 

ይርከቡ። ኣብ ክርስትና ግን ንመን ክንመስሌ ከምዜግብኣና ተጻሒፉሌና ኣል።  
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5. ብኣዚራርባ፡ 

 

''ኣራርባኹም ኩኡ ሳዒ ብጸጋ ዜመሌአ ብጨው ከም ዜተቃመመ ይኹን።'' ቆሊ.4፦6። ክርስቲያን ረብኡ፡ ዕሊለ፡ ምኽሩ 

ኩለ መንፈሳዊነት ዜሓሇ ክኸውን ይግባእ። ካብ ሰሊምትኡ ጀሚሩ ካብ ኣፉ ዜወጸ ቃሊት ኩልም ሊዚ ሇዎም ንሃይማኖቱ፤ 

ትሕትናኡ ዜገሌጹ ክኾኑ ይግባእ። ምኽሪ ናይ ቀዯም ኣቦታትና ይጽገብ ንሕሉና ይጎዴእን ሌዘብን ስሇዜኾነ እዩ።    

ኣብዙ ልሚ እዋን ብምኽንያት መናውነት ክትርድኦም ጸግሙ ቃሊት ክዜረብ ምስማዕ ሌሙዴ ኮይኑ ኣል። ስሊምታ 

እግዙኣብሐር ዜምስገነለ ምዃኑ ተሪፉ ''ሃይ'' ''ኬፍ'' ''ኣልራ'' ጥራሕ ኮይኑ ኣል። ከመይ ዊዒሌካ፡ እግዙኣብሔር ይመስገን፡ 

ዜብሌ ምስ እግዙኣብሔር ዜጽወዒለ ሰሊምታ ኣብ ካሌእ ሃገር የሇ ኩርዕ ባህሌና እንዲተረፈ ይመጽእ ኣል። እዙ ከኣ ናበይ 

ንኸይዴ ከምሇና ክትሓስብ ከሇኻ የጸግመካ። 

ካብ ብዘሕ ብውሑዴ መናውነት ኣብ ክርስትና ንምጽኦ ል ፈተና ርኢና ኣሇና። ብግቡእ ተተጠቂምናለ ኣገሌግልትና 

ከሳሌጠሌና እዩ። ስሇዙ መንፈሳዊ ሰብ ንዜረኸቦ ነገር ኩለ ብምኽንያት መናውነት ዜቅበሌ እንተዴኣ ኮይኑ ኣብ ክርስትናኡ 

ጠንቂ ከየምጽኣለ ክጥንቀቅ ኣሇዎ። ምዕባሇ ኣብ ሃይማኖቱ ጽሌዋ ከየሕዴረለ ኣብ ጉዕዘኡ ንገዚእርእሱ ክምርምር ይግባእ። 

''ብሃይማኖት እንተሃሉኹምሲ ርእስኹም መርምሩ።'' 2ይ ቆሮ.13፡5።  

ናይ እግዙኣብሔር ምሕረትን ሳህሌን ናይ ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ኣማሊዴነት ኣይፈሇየና።  

 

 ወስብሐት ሇእግዙአብሔር 


