
                     Eልመክኑን 
Eልመክኑን ቋንቋ ግሪኽ ኮይኑ ትርጓሜU ኸኣ ሕቡE ኣምላኽ ወረደ ወገኑ ኣብ 
ርEሲU ተንሲOም ሰቐልዎ” ማለት Eዩ። ንምሉE ትሕዝቶ መጽሐፈ ስንክሳር ዘ ወርሐ 
6 ጥቅምት ንመልከት።   
       ብድኹም ዓቕምና ኽኣ ብሕጽር ዝበለ ከምዚ ዝስEብ ይመስል፡-  

   6 ጥቅምቲ ናይ ሃገረ ኣቴና ኤጲስ ቆጶስ ቅዱስ ኣቦ ኣባ ዲዮናስዮስ ብሰማEትነት 
ዝዓረፍሉ’ዩ። Eዞም ኣቦ ኣብ ኣቴና ብፍልጠት ሓለቓ ናይቶም ፈላጣት Eዩ! ሃዋርያ 
ጳወሎስ ን ኣቴና ምስኣተወ ኽኣ ትምህርቲ ሃይማኖት ምሂሩ ኣጥሚቑ ኤጲስቆጶስ ሸሞ፡ 
ብዙሕ ድርሳናት ደረሰ ሐደ ካብU ኣብ ዓርቢ ስቕለት ዝንበብ ብዛEባ ስቕለት ጎይታና 
Iየሱስ ክርስቶስ ዝደረሰ’ዩ። 

  Eዚ ቅዱስ ኣቦ ግሪኽ ብፍልጠት ተወዳዳሪ ኣብ ዘይነበራ ግዜ ነዚ ኣብዚ ግዜና 
ተበጺሑ ዘሎ ጥበብ ውን መሰረቱ ዝኾነ ብፍልጠቱ መራሒOም ዝነበረ ፈላጥን 
ተማራማርን’ዩ!! ብኸመይ ድኣ ብ Eምነት ክርስትና ክኣምን ክኣለ፧ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ 
ናይ ሳይንስ ፈላጣትን ተማራመርትን ሃይማኖት ናይ ድሕረት ምልክት’ዮም ዝቖጽርዎ! 
ቅዱስ ኣቦና ዲዮናስዮስ ግን ፍልጠቱ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ነቲ ሓቂ ከስተውEሎ 
ኣይጸገሞን!! 
    ናይ ምEማኑ ምኽንያት ከምዚ’ዩ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ምርምር 
ማEከሎም Eንከለዉ Eቶም ፍላስፋታት ን ሊቅ ዲዮናስዮስ ሓለቕOም ስለ ዝኾነ ” ኣብ 
መላE ዓለም ዓርቢ መዓልቲ ቀትሪ Eነከሎ ጽሓይ ጸልሚታ ዓቢ ምንዋጽ ኮነ ኩሎም 
ኣህዛብ ፈርሑን ደንገጹን፡ Eዚ ኣብ ዓለም ዝኾነ ኣረድኣና!!” Iሎም ሓተትዎ፡ 
      ሊቅ ዲዮናስዮስ ብዝነበሮ ጥበብ ን ጸሐይ፡ወርሕን ከዋኽብትን መርመረ ጸጥ 
Iሎም ነበሩ፡ ባሕርን ውቅያኖሳትን መርመረ፡ ጸጥ Iሎም ነበሩ፡ ድሕሪU Aርስጣላባ 
ዝባሃል ናይ ፍልስፍና መጽሓፍ ኣልIሉ ምስመርመረ ኣብ ውሽጡ ”Eልመክኑን” ዝብል 
ረኸበ ትርጓሜU ኽኣ ሕቡE ኣምላኽ ወረደ ወገኑ ኣብ ርEሲU ተንሲOም ሰቐልዎ” 
ማለት Eዩ። ነዚ ምስ ርኣየ ክዳኑ ቀዲዱ ብዙሕ ሓዘነ!! Eቶም ኣብ ትሕቲU ዝነበሩ 
ምሁራትውን ዝርኣዮ ከረድOም ለመንዎ፡ ንሱ ኩሉ ምስ ነገሮም ክኣ ዓቢ ፍርሃት 
ፈርሁ!! ን Uሲፎስ ወዲ መዝሙሩ ኽኣ ኩሉ ዝኾነ ናይታ መዓልቲ ስማን ስዓታን 
ወርሓን ዘመናን ክጽሕፍ ኣብ ኩሉ Aቢያተ ጣOታት ክኣ Eልመክኑን Iሎም ክጽሕፉ 
ኣዘዘ!! 

 ድሕሪ ዓሰርተው ኣርባEተ ዓመታት ሃዋርያ ጳውሎስ ን ኣቴና ምስ ኣተወ ብኽቡር 
ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን Iየሱስ ክርስቶስ ምውራዱ ካብ ድንግል ማርያም 
ብስጋ ምውላዱን መከራ ተቐቢሉ ኣብ መስቀል ምሟቱን ምቕባሩን ኣብ ሳልስቲ ካብ 
ምውታን ምትንሳUን ምEራጉን ን ህያዋንን ንምዉታትን ክፈርድ ዳግማይ 
ከምዝመጽEን ምስመሃሮም ተደነቑ! Eናጐየዩ ናብ ዲዮናስዮስ ከይዶም ሓደ ሰብ ሎሚ 
ናብ ሃገርና መጺU ንሕና ብዘይንፈልጦ ወይ ቅድሜና ዝነበሩ ኣቦታትና ብዘይፈልጥዎ 



ብስም ሓድሽ ኣምላኽ ምሂሩ Iሎም ነገርዎ!! ዲዮናስዮስ ልIኹ ናብU ኣምጺU Eዚ 
ኣብ ሃገርና ብስም ሓድሽ ኣምላኽ Eትምህሮ ዘለኻ Eንታይ’ዩ፧ Iሉ ሓተቶ። 

ቅዱስ ጳውሎስ ብ ኣደባባያትኩም ክሓልፍ Eንከለኹ Aብ ልEሊ ኣፍ ቤት ናይ 
ኣማልኽትኹም Eልመክኑን ዝብል ጽሑፍ ርኤኹ! Eዚ’ውን ዘይምርመር ኣምላኽ ወረደ! 
ማለት’ዩ! ኣነ ኽኣ ንዓኹም ዝሰብኮ ንEU’የ! Iሉ መለሰ። 

 ዲዮናስዮስ ነቲ ቅድሚ ዓሰርተው ኣርባEተ ዓመት ዘጽሓፎ መጽሓፍ ንኸምጽO ን 
IሲፎI ኣዘዞ። ን ሃዋርያ ጳውሎስ ኽኣ ግዚUን ወርሓቱን ሓተቶ! ሃውርያ ጳወሎስ 
ኽኣ ወርሒ መጋቢት ብ Eስራን ሸውዓተን ዓርቢ መዓልቲ ብ ሻድሻይ ስዓት(ፍርቂ 
መዓልቲ) ክቡር ጎይታ ከምዝተሰቐለን ጽሓይ ከምዝጸልመተትን ምድሪ 
ከምዝተናወጸትን ኣረድO። ናይ ኣቴና ህዝቢ Eዚ ምስ ሰምU ምስ ቅዱስ ዲዮናስዮስ 
ብኽቡር ጎይታ ኣሚኖም ተጠመቑ፡ ን ዲዮናስዮስ ክኣ ኤጲስቆጶስ ጌይሩ ሾሞ፡ ብዘመነ 
ሃዋርያት ክኣ መሃረ ብዙሓተ ክኣ ብጎይታ ከምዝኣምኑ ገበረ፡ ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት 
ገበረ፡ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዝተርጎመውን ንሱ’ዩ!!  

 ከሓዲ ንጉስ ጠማትያኖስ ሒዙ ጽኑE ዝዀነ ስቓይ ኣሳቐዮ፡ ርEሱ ቆሪጹ ክልተ 
ምEራፍ ብIዱ ሒዝዋ ከደ፡መሊሱ ንደቂ መዛምርቱ Uሲፎስን Uርያኖስን ርEሶም 
ቆረጸ፡ ኣኽሊል መንግስተ ሰማያት ክኣ ተቐበሉ!! 

   Eዚ ቅዱስ ኣቦ ብ 6 ጥቅምቲ ሰማEት ኾይኑ፡ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ ርEሲ ሰብ 
ይቖርጽ!! ዘይናትካ ወይ ዘይደኸምካሉ ድሊትካ ጌርካ ክትጻወተሉ ቀሊል’ዩ!! Eቲ 
ዝሰርሐን ዝደኸመን ግን ብቐሊል ከምዘይርEዮ ፍሉጥ’ዩ! Eሞ ፈጣሪ ድኣ ኽንደይ 
ዘየጕህዮ፧ ዓስቡ ድኣ Eንታዩ ክኸውን፧ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜውን ይፍጸም ኣሎ 
መወዳEትOም ግን ዝፈልጥዎ ኣይመስሉን! ነዚ ንኸተስተውEል ግን ናይ ኣምላክ 
ክትከውን ኣሎካ!!  

   ካብዚ EንርEዮ ኣሰቃቒ ቅትለት ንኽንድሕን Eምበር ንሳቶምሰቲ ብስም ክርስትና 
ስለ ዝሞቱ ብጹኣን Eዮም Eሞ ምEንታናን ፡ ከምቲ ጎይታና ዝኣዘዘናን ስለቶም 
ሰይጣን ኣብልEሊOም ሓዲሩ ዝጥቀመሎም ዘሎ ንጸሊ!! 

 

  ጾም ኣወጁ ይብለና ቅዱስ መጽሐፍና ነነዌ ብናይ ሰለስተ መዓልቲ ሽግራ ከም 
ዝተቓለለላ Eግዚኣብሄር ጸሎትና ሰሚU ንኹሉ ኽፈትሖ ይክኣሎ’ዩ Eሞ EግዚO 
መሓረና ክርስቶስ ንበለ!!! 

 

 

           ወስብሐት ለ Eግዚኣብሄር ወለወለወዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!! 


